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ேசக்கிழார்	எத்தைனேயா	ெபா க் ட்டங்களில்	ேபசியி த்தல்	 ம்.
அக்காலத் 	மக்க க் 	அவர்	எத்தைனேயா	அறி ைரகள்	 றியி த்தல்	 ம்.
அவ்வாேற,கவிச்சக்கரவர்த்தி	கம்ப ம்,ஆ கவி	காளேமக ம்,	எல்லப்ப
நாவல ம்,	இன் ம்	பல ம்	ேபசியி த்தல்	 ம்.	எனி ம்,	அவர்க ைடய
கவிைதகள்	நமக் க்	கிைடத்தி க்கின்றனேவ	யன்றி	அவர்	க ைடய
ெசாற்ெபாழி கள்	நமக் க்	கிைடக்கவில்ைல.	

ெசன்ற	 ற்றாண் ல்	வாழ்ந்த	இராமலிங்க	அ களாரின்	ச தாயச்	சீர்தி த்தச்
ெசாற்ெபாழி க ம்	நமக் க்	கிைடக்கவில்ைல.	
நம்	நாட்ைடப்	ெபா த்தவைரயில்	1902-ல்	ெவளிவந்த	நாகப்பட் னம்	ேசா.	வீரப்ப
ெசட் யார்	அவர்களின்	ெசாற்ெபாழி 	 ேல	நமக் க்	கிைடத்தி க் ம்
தல் ல்	என் 	நான்	க கிேறன்.		

ெசன்ற	 ற்றாண் ல்	வாழ்ந்த	ேபச்சாளர்களில்	 ற் க் த்	ெதாண் 	ேபர்
ஆண்டவைனப்	பற்றி ம்,	அ க்க 	அவதாரங்கைளப்	பற்றி ேம	ேபசி	வந்தனர்.
இந்த	 ற்றாண் ல்	வா ம்	ேபச்சாளர்கள்,	அரசியைலப்	பற்றி ம்,	விஞ்ஞானத்தின்
அவசியத்ைதப்	பற்றி ம்	அன்றாடம்	ேபசிவ கின்றனர்.	

அன்ைறய	ேபச்சாளர்களின்	ெசாற்	ெபாழி களிலி ந் ம்,	இன்ைறய
ேபச்சாளர்களின்	ெசாற்ெபாழி களிலி ந் ம்	நாட் க் ப்	பயன்ப ம்	நல்லபல
க த் க்கைளத்	ெதா த் 	என்	மகன்	கல்லாடனிடம்	ெகா த்ேதன்.	அவன்,
அதைன	இப்ேபா 	ஒ 	 லாக	ெவளியிட் க்கிறான்.	

ெசான்னார்கள்	என் ம்	இந்த	‘நாக் ல்’	கற்றவர்க க் ம்	பயன்ப ம்.
மற்றவர்க க் ம்	பயன்ப ம்.	மற்றவர்க க் ப்	பயன்ப 	வைதக்	காட் ம்
ேமைடப்	ேபச்சாளர்	க க் 	இ 	மிக ம்	பயன்ப ம்	என்ேற	க கிேறன்.	
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நான்	இன் 	உங்க க் 	வழங் ம்	இந்தக்	கஸ் ரியின்	மணத்ைதப்ேபால்,	என்
மக ைடய	 கழ்	இப் விெயங் ம்	பரவட் ம்.

—ஹிமா ன்	(15-10-1542)
(அக்பரின்	தந்ைத)	

நாம்	சமீபத்தில்	நடத்திக்	ெகாண் க் ம்	காரியங்கைளப்	பற்றி	உலகத்தார்	என்ன
நிைனப்பார்கள்?	சற் 	கவனி ங்கள்?	சந்திர	நா ரி ள்ள	கவர்னரா ம்,
அவ ைடய	சைபேயாரா ம்	ேகட் க்ெகாண்டப 	அவர்க ைடய	பிரதிநிதிகள்
லமாய்	 த்தமின்றி	 ம்மா	யி ப்பதாய்	ஒப் க்ெகாண்ட	மாதிரி	உடன்ப க்ைககள்

இ தரத்தார்க் ம்	சம்மதங்களாய்	நிற்கின்றன	அல்லவா?	நவாப் 	என்ன
நிைனப்பான்?	வாக் திகள்	ெசய்த	பிற 	நாம்	தவறினால்	உலகத்தார்	நம்ைம
அற்பர்	என் ம்,	நியாயம்	இல்லாதவர்கள்	என் ம்	 ற் வார்கள்,	ஆதலால்,
வாட்ஸனின்	க த் 	எவ்வா 	இ ப்பி ம்	அைதத்	தள்ளிவிட் 	நாம்	தீர்மானம்
ெசய்தப 	உண்ைமையப்	பின்பற் ேவாம்.	

—ராபர்ட்	கிைளவ்	(4-3-1757)	

என் ைடய	வாரி கைளத்	த வித் 	என்	ஜமீைனக்	ெகா க்க	ேவண் ம்.
என் ைடய	ஜமீன்	ெசாத் க்கைள	யா ம்	என்	சந்ததிக க் க்	ெகா த்
வி வதாக ம்,	நான்	அைமத்தி க்கிற	த ம	நிைலயங்க க் 	நான்
ஏற்ப த்தியி க்கிற	பிரகாரம்	யா ம்	ஒ ங்காக	நடத்தி	வ வதாக ம்,	நீங்கள்
இப்ெபா 	எனக் 	உ திெமாழி	தரேவண் ம்.	அதற் 	அத்தாட்சியாகக்
கவர்ன்ெமண் 	கத்திையப்	ேபாட் த்	தாண் 	நீங்கள்	சத்தியம்	ெசய்
தரேவண் ம்.இ 	சத்தியம்.	

—ம பாண் யர்	(10-10-1801)	
( க்கிலிடப்ப வதற் 	 ன்	ெகா த்த	மரணவாக் லம்)	

கவி	வர்ணைன	 ைளயினின் 	மைறந் 	நீங் வ 	ேபால,	இராஜாராம்
ேமாகன்ராய்	நம்	மத்தியிலி ந் 	மைறந் 	விட்டார்.	என்றா ம்	அவர
சகவாசத்தால்	உண்டான	நற்பலன்கள்	இந்த	நாட் ம்,	அவர 	தாய்	நாடாகிய
இந்தியாவி ம்	என்ெறன் ம்	அழியாமல்	நிைல	ெபற்றி க் ம்.	அம்மகான்
காலஞ்ெசன் 	விட்டாெரன்	றா ம்,	அவர 	நல்வாழ் ம்,	நற்ெசயல்க ம்	நம்ைம
எப்ேபா ம்	அவைர	நன்றி டன்	பாராட் ,	அவர்	வழியில்	நடக்கச்	ெசய் ம்



என்பதற் 	ஐயமில்ைல.	
—பாக்ஸ்	பாதிரியார்	(27-9-1833)	

(இராஜாராம்	ேமாகன்ராய்	மைறந்த	நாளன் 	பிரிஸ்டல்	நகரத்தில்	நைடெபற்ற
இரங்கற்	 ட்டத்தில்)	
நண்பர்கேள!	எனக் 	இவ் லக	வாழ்க்ைக	 ந்த ;	விண் லக	வாழ்க்ைக
கிட் ற் .	நம்	 மார்களான	நானக்	 தலிேயா டன்	நா ம்	வா ம்
பாக்கியத்ைத	யைடயப்	ேபாகிேறன்.	என்	மகன்	காரக்	சிங்கேன	எனக் ப்	பின்
அரசாள	ேவண் யவன்.	ஆதலின்,	நீங்கள்	எனக் 	எப்ப க்	கீழ்ப்ப ந் 	நாட்ைட
ேமன்ைமயைடயச்	ெசய்தீர்கேளா,	அவ்வாேற	இவனிட ம்	நடந் 	ெகாள் ங்கள்.	

—பஞ்சாப்	மன்னன்	ரஞ்சித்	சிங்	(27-6-1832)	

	

நான்	ஒ 	ெபண்	என்ற	 ைறயில்	மணம்	ெசய் 	ெகாள்ளப்	ேபாகிேறேனயன்றி,
மகாராணி	என்ற	காரணத்தினால்	அல்ல.	ஆகேவ	எல்ேலா க் ம்	நடப்ப 	ேபால
எனக் ம்	ேவதப்ப தான்	தி மணம்	நைடெபற	ேவண் ம்.	

—விக்ேடாரியா	மகாராணி	(10-2-1840)	

இந்த	நல்ல	ேநரத்தில்	என்	மனப் ர்வமான	வி ப்பத்ேதா 	உங்க க் ச்	சில
ெசய்திகைளப்	பற்றிச்	ெசால்லக்	க கிேறன்.	இந்தக்	கட் டத்தின்	அ கில்
வந்தி க் ம்	ெப ங்	 ட்டத்தினெரல்ேலா ம்	ேகட் மா 	ெசாற்ெபாழிவாற்ற
ேவண் மாயின்,	இ ழக்கம்	ேபான்ற	 ர டன்	ேபசேவண் ம்.	ஆதலினல்	என்
அ கிலி ந் 	ேகட்பவர்கள்	எல்ேலா ம்	நான்	ேப ம்	விஷயங்கள்	அைனத்ைத ம்
பிற க் ச்	ெசால் ம்ப 	ேவண் க்ெகாள் கிேறன்.	காஞ்சி ரம்	பச்ைசயப்ப
தலியாெரன்பவர்	த ம	எண்ணத்ேதா 	தம் ைடய	திரண்ட	ெபா ள்கைளக்

ேகாயில்க க் ம்	பிற	த மங்க க் மாகச்	ெசலவழித்தார்.	அவ க் ச்
சந்ததியாவ ,	ேவ 	உரிைமயாளர்களாவ 	இல்லாமற்	ேபானப யால்,	அவ ைடய
வம்ச	ஆசாரப்ப 	தம்ெபா ள்கைளெயல்லாம்	சத்திரம்	சாவ கள்
கட் வதற்காக ம்,	வறிேயார்கட் 	அன்னதானம்,	வஸ்திரதானம்
ெசய்வதற்காக ம்	ைவத் விட் க்	காலமானர்.	அவ ைடய	எண்ணத்திற் ம்,
இந் 	ஜன	ச கத்தா ைடய	வழக்கதிதிற் ம்	ெபா ந்தின 	ேபால்	 ப்ரீம்
ேகார்ட்டாரவர்க ைடய	தீர்மானத்தின்ப 	இந்நாட் க்	கல்வி	வளர்ச்சிக்	காக
நான் 	லட்ச	 பாய்	வைரயி ம்	தரப்பட்ட .	இவ்வள 	ெபரிய	ெதாைகையச்
சிைதந் 	ேபாக	ெவாட்டாம ம்	களவாட	ெவாட்டாம ம்	இந்த	விஷயத் க்காக
காப்பாற் கிற	நிமித்தம்	நான்	எவ்வள 	கஷ்டம்	எ த் க்	ெகாண்ேடன்.	ேமற்ப
தலியார்	ெபயரால்	த மக்கல்விச்	சாைலகள்	ஏற்ப த் வதில்	எவ்வள

என் ைடய	ஒய் 	ேநரங்கைளச்	ெச த்தி	வந்ேதன்.	அ 	அைனவ க் ம்



ெதளிவாகத்	ெதரி ம்.	இவ்வா 	நான்	ெசய்தைதப்	பற்றிச்	சிலர்	பழிச்ெசால்
ம்ப 	இ ந்த	ேபாதி ம்,	அ 	ெவளிக் 	வ மாயின்,	எனக் 	அதனல்

ேமன்ைம ம்,	தி ப்தி ம்	உண்டா ம்.	
—ஜார்ஜ்	நார்ட்டன்	(2-10-1846)

(ெசன்ைன	 ப்ரீம்	ேகார்ட்	அட்ெவாேகட்	ெஜனரல்)	

நான்	உள்ேள	பத் ப்	பதிைனந் 	தினம்	இ க்கப்	ேபாகிேறன்.	பார்த்
அவநம்பிக்ைக	அைடயாதீர்கள்.	ஒ 	கால்	பார்க்க	ேநர்ந் 	பார்த்தால்,	யா க் ம்
ேதான்றா .	ெவ ம்	வீடாகத்தான்	இ க் ம்ப 	ஆண்டவன்	ெசய்விப்பார்.
என்ைனக்	காட் க்	ெகாண்டார்.	

—இராமலிங்க	அ கள்	(30-1-1874)	
நான்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்த	மிஷன்	பாடசாைல	 மார்	 ன் 	மாதத்திற் ள்	கலாசாைல
ஆகிவிட்ட .	வித் வான்	H.A.	கி ஷ்ணபிள்ைள	எங்க க் த்	தமிழாசிரியராக
வந்தார்.	அவர்	சிவந்த	ேமனி ம்	ெமல்லிய	உ வ ைடயவராய்	இ ந்தார்.	என்
தகப்பனாைரப்	ேபான்ற	சாயலாக	இ ந்தார்.	கம்பராமாயணத்ைதப்	பாராமல்
ஒப் விப்பார்.	

—	தாமஸ்	கதிர்ேவல்	நாயனர்	(17.9-1879)
(H.	A.	கி ஷ்ணபிள்ைளயின்	மாணவர்)	

நாம்	எண் வதி ம்	அதிகமாய்,	உலகத்தில்	சா க்க ம்	ெபரிேயார்க ம்
இ க்கலாம்.	ஆனால்	அவர்க க் ரிய	மதிப்ைப ம்	மரியாைதைய ம்	ெகா க்க,
நாெமல்லாம்	மனம்	வ ந் வேதன்?	ஒ வ ைடய	 கழ்நிைலயானதா	என்பைத	நீ
அறிய	வி ம்பினால்,	ெபரிய	 ல்	நிைலயத்திற் ப்	ேபா.	உண்ைமயான
நிைலேபெறன்ப ,	ஒ வன 	மிகச்	சிறந்த	ெசயல்கேளயா ம்.	ஆைகயால்,
இராஜாராம்	ேமாகன்ராய்	என் ம்	இம்	மகா ஷ ைடய	வரலாற்ைறப்	ப த்
நா ம்	நற் ண ம்	நன்	 யற்சி ம்	உைடயவர்களாய்,	ஒன்றான	பரமாத் மாைவ
அன் டன்	உபாசித் ,	அவர 	ைகங்கரியமாகிய	நற்ெசயல்கைளச்	ெசய் 	நம
வாழ்நாைளப்	பய ள்ளதாய்ச்	ெசய் ம்ப 	 ய ேவாமாக.	

—மாக்ஸ்	 ல்லர்	(27-9-1883)	

[பிரிஸ்டல்	நகரத்தில்	நைடெபற்ற	இராஜாராம்	ேமாகன்ராய்	50-வ 	நிைன
விழாவில்]	
கல்வி,	நாகரிகம்	 தலியவற்றால்	ெசழிப் ற்ேறாங் ம்	நா களில்,	எைவெயைவ
நன்ைம	என் 	ேதான் கின்றனேவா,	அைவகைள	இந்தியாவின்	சீர்தி த்தத்தின்
ெபா ட் ப்,	பயன்ப த்தி	இவ்விதமாய்	இந்தியாைவ ம்,	இங்கிலாந்ைத ம்
என் ம்	மாறாத	சங்கிலிகளினல்	இைணப்பதன்	ெபா ட் ச்	ெசய்யப்ப ம்
ஒவ்ெவா 	சி 	 யற்சி ம்	,	அரசினர்	அளிக் ம்	எல்லாப்	பரி க க் ம்



ேமலானெதன்ேற	நான்	க கிேறன்.	இப்ப ப்பட்ட	சிறந்த	ெசயல்கைளச்
ெசய்வதில்	பல்ேவ 	இைட க ம்	இன்னல்க ம்	நமக் த்	ேதான் ம்.
இப்ப ப்பட்ட	தைடகள்	இதில்	மாத்திரமல்ல	மனிதன்	தன்	வாழ்நாைளச்
ெசலவிடக் ய	பற்பல	காரியங்களி ம்	இ க்கின்றன.	ஆதலால்,	இவற்ைறச்
ெசய் 	நிைறேவற் வதற் 	உதவி	ெசய் மா ,	ெசன்ைனக்	கிறித்தவ	கல் ரிப்
பைழய	மாணவர்கள்	அைனவைர ம்	நான்	அைழக்கிேறன்.	

—டாக்டர்	வில்லியம்	மில்லர்	(30.4.1884)
[ெசன்ைன	ெமேமாரியல்	மண்டபத்தில்]	

காைலயில்	ப க்ைகைய	விட்ெட ந் 	பசியினல்	பைழய	சாதத்ைத	உண் 	எக்கா
ஒன் 	14-அணா	வீதமாக	சத்தம்	ேபசி	பி ந்தாவனத் க் ப்	 றப்பட் 	அன்
மாைல	5	மணிக் 	பி ந்தாவனத்தில்	ேசர்ந் ,	ஸ்ரீ	ேசட்ஜீ	அவர்க ைடய	ெபரிய
ேகாயில்	காரியஸ்தர்	அப்பாசாரியவர்கைளப்	பார்க்க,	அவர்	வந் 	அந்தக்
ேகாயி க் ள்ளாகேவ	ெபரிய	ெமத்ைத	வீட்ைட	நமக் த்	தயார்	ெசய்
ெகா த்தார்.	உடேன	கைட	வீதிக் ப்	ேபாய்	ேவண் ய	சாமான்கைள	வாங்கி	வந்
சைமத் ச்	சாப்பிட் 	மா 	ஹாலில்	ப த்ததில்,	அன் 	காற்ேறா 	 ட	ெபய்த
பனியினால்	பட்ட	பாட்ைட	ெசால்லி	 யா .	என்னிடமி ந்த	உயர்ந்த	விைல ள்ள
கம்பளிகள்	அைனத்ைத ம்	ேபாட் 	 ம்;	ெந ப்ைபக்	கனப்பாக்கி	அ கில்
ைவத் ம்	 ளிர்	தீரவில்ைல.	இந்த	 ளிரினால்	பல்	வலி ம்,	தைலவலி ம்	கண்

க்க ம்	வரவில்ைல.	ஆகேவ	இரெவல்லாம்	அவஸ்ைதப்	பட்ேடாம்.	
—பகடா 	நரசிம்ம 	நா 	(20-1-1887)	

தற்ேபா 	அேநகம்	 த்தகங்கள்	பிர ரமாகின்றன.	இவற்றால்	வாசகர்கைளக்
காட் ம்	ஆசிரியர்க க்ேக	அதிக	லாபம்.	இ 	தவிர,	ஒ 	 த்தகம்
மைறந்த டன்	மற்ெறா 	 த்தகம்	ெவளிவ கிற .	இவ்விதம்	ெவளியீட் ற் க்
ைறேவ	இல்ேல.	ஒ வ ைடய	அபிப்பிராயம்	 த்தக	 பத்தில்	வந் விட்ட 	என்ற

காரணத்ைதக்	ெகாண் ,	அவைர	விட	அதிக	மதிப்ைப	அதற் க்	ெகா க்கக்
டா .	கண்	கவ ம்	"விதத்தில்	பிர ரிக்கப்பட் ,	கண்ட	பத்திரிைககளில்

எல்லாம்	ெப ம்பா ம்	அவற்றின்	ஆசிரியராேலேய	எ தப்பட்ட	மிக ம்
தி ப்திகரமான	விமரிசனத்ைதக்	ெகாண்ட	 த்தகங்கைளப்	ப க்க	நீங்கள்	ஆவல்
ெகாள்ளக்	 டா .	ப க் ம்	வழக்கம்	பாராட்டத்	தக்க ;	ஆனால்	அ
த்திசாலித்தனமாக	இ க்க	ேவண் ம்.	ேநாக்கமற்ற	ப ப் 	தகா .	 யமாகச்
சிந்திக்க ம்	உங்க க் 	ஆைச	இ க்கேவண் ம்.	

—சர்.	வி.	பாஷ்யம்ஐயங்கார்	(28-3-1893)	
(பல்கைலக்	கழகப்	பட்டமளிப் 	விழாவில்)	

இந்த	ெநல்லிக்கனியில்	பாதிையத்	தவிர	நான்	என் ைடயெதன் 	ெசால்லத்தக்க



ேவ 	ெபா ேள	இல்ைல.	நான்	சார்வ	ெபளமனாக	இ ந் ம்,	மற்றவர்க க் க்
ெகா ப்பதற் 	என்னிடம்	ஒன் மில்ைல.	இந்த	இம்ைமச்	சாம்ராஜ்யத்ைத ம்,
நீர்க் மிழி	ேபான்ற	நிைலயில்லாப்	பிர த் வத்ைத ம்	ெவ த் த்	தள்ளிேனன்.
நான்	மக்கைள	ஆள்கின்ேறன்.	ஆயி ம்,	என்ைனத்	 க்கம்	ஆள்கின்ற .
ெச யிலி க் ம்	மலர்	காம் டன்	 யி க் ம்	வைரயில்	ேசாபிக் ம்.	அ
நிலத்தில்	வி ந்தபிற 	வா 	உலர்ந் 	ேபா ம்.	அப்ப ேய	நா ம்	காலம்	கழித்
வ கின்ேறன்.	

ெமளரிய	சக்கரவர்த்தி	அேசாகன்	(கி.	 )	

தற்காலத்தில்	தமிழ்	அபிவி த்திக்காக	அதிகமாய்	உைழத் 	வ பவர்கள்
யாழ்ப்பாணிகளான	கனம்'	தாேமாதரம்	பிள்ைள,	கனம்.	ேஜ.	ேவ பிள்ைள,	ெபரிய
பட்டம்	ெபற்ற	கனம்.	அரங்கநாத	 தலியாரவர்கேள.	இவ ள்	கனம்.	தாேமாதரம்
பிள்ைள	ஏட் ப்	பிரதிகளாய்	'மங்கி	மைறந் 	கிடந்த	தமிழ்	இலக்கண
இலக்கியங்களில்	அேநகத்ைதக்	கண் ம்	தி ஷ் 	 ைறயத்	தக்கதாக	ெவ
கஷ்டத் டன்	வாசித் த்	தி த்திப்	ேபர்த்ெத தி,	மி ந்த	ெபா ட்ெசல ம்
ெசய் ,	அச்சியற்றித்	தமிழ்ப்	பாைஷயின்	சிறப் ப்	பிற க் 	விளங்க	மிகக்
க த்ேதா 	உைழத் 	வ கிறார்.	

—ேபராசிரியர்	ேடவிட்	ேஜாசப்.	பி.	ஏ.,	(1897)	
நாம்	நம் ைடய	ெசளகரியத்திற்காகேவ	இந்தியாைவ	ஆ கின்ேறாேம	யல்லா
இந்தியர்களின்	ெசளகரியத்திற்காக	வல்ல.	இராஜ்ய	பரிபாலனத்தில்	ஒன் ம்
ெசலவழிக்காமல்	சகலவற்ைற ம்	 ரண் வதனால்,	நாம்	கட ள்	 ன்னிைலயில்
அபராதஞ்	ெசய்தவர்களாகின்ேறாம்.	இந்தியாவின்	ெபா ளாதார	விஷயமாக
ஆராய்ச்சிெசய்தால்	இந்தியா	இங்கிலாந் க் க்	கப்பம்	கட் வ வேத	நம்
ஆ ைகயின்	ெபரிய	 ற்றமா ம்.	

பம்பாய்	கவர்னர்–சர்	ஜான்	மால்கம்
(1827-ல்	பாரா மன்றத்தில்	ேபசிய )	

ெபண்	ைவத்தியர்கைளக்	 றித் 	ஒ 	வார்த்ைத	 கிேறன்.	இந்தியாெவங் ம்
ஆண்	ைவத்தியர்	இ ந்த	ேபாதி ம்	ெபண்	ைவத்தியர்	மிகக்	 ைற .
இத்ேதசத் ப்	ெபண்கள்	மற்ெறந்தத்	ேதசத் ப்	ெபண்கைளப்	பார்க்கி ம்	மிக்க
நாண ள்ளவராைகயால்,	தங்கள்	வியாதிகைள ம்	கஷ்டங்கைள ம்
அயலாெனா வனிடம்	ெசால் வைதப்	பார்க்கி ம்	தங்கள்	உயிர்	ேபாவேத
நலெமனக்	க வர்.	மகளிர்	பலர்	அகால	மரணத்திற் 	 க்கிய	காரணம்	ெபண்
ைவத்தியர்	இல்லாத	 ைறதான்.	ஆைகயால்,	ெபண்க க்ெகன் 	ஒ 	ைவத்திய
கலாசாைல	நி ம்ப 	நான்	அரசாங்கத்தாைர	மிக்க	பரி டன்	மன்றா க்	ேகட் க்
ெகாள்கிேறன்.	இந் 	ேதசத் ப்	ெபண்க க் ப்	ெபண்	ைவத்தியர்	மிக	மிக
அவசியம்.	



பண் ைத	ராமாபாய்	சரஸ்வதி
(1882-ல்	 னா	நகரத்தில்)	

சாதாரணமாகப்	ெபண்க க் 	ஏற்ப ம்	ெபா ப்ைப	விடப்	ெபரிய	ெபா ப்ைப	நான்
வகிக் ம்ப 	அல்லா	கட்டைளயிட்டார்.	என் ைடய	கணவர்	தி ெரன் 	இறந்
ேபானதால்	27-வ 	வயதில்	நான்	விதைவயாகி	விட்ேடன்.	அப்ெபா 	5
ழந்ைதகள்	எனக்கி ந்தன.	அவர்கைள	வளர்த் க்	கல்வி	கற்பிக்க	ேவண் ய

ெபா ப் 	எனக் 	ஏற்பட்ட .	கைடசிக்	 ழந்ைதயாகிய	 கம்ம 	அலிக்
அப்ெபா 	இரண் 	வய ட	ஆகவில்ைல.	அவர்க ைடய	ெசாத்ைதப்
பார்த் க்ெகாள்ள	ேவண் ய	ேவைல ம்	எனக்ேக	ஏற்பட்ட .	நல்ல	காரியத்ைதச்
ெசய்ேவா க் 	அல்லா	உதவி	ெசய்வாெரன் 	நம்பிக்	கஷ்டப்பட்ேடன்.	நான்
பட்டபா 	வீணாகவில்ைல.	என் ைடய	பிள்ைளகள்	எல்ேலா ம்	தங்க ைடய
காரியத்ைதத்	தாங்கள்	பார்த் க்	ெகாள் ம்ப 	யானவர்களாய்	விட்டார்கள்.	இனி
என் ைடய	உதவி	அவர்க க் 	அவசியமில்ைலயாைகயால்,	எங்கள்
மார்க்கத் க் ரிய	காரியங்களில்	என்	கவனத்ைதச்	ெசய்வதில்தான்	எனக்
எப்ெபா ம்	ஆைச	இ ந்த .	

—அபாதிேபேனா	அப் ல்	அலி	பீகம்	(4	-	8	-	1917)
( கம்மதலி,	ெஷளகத்	அலியின்	தாய்)	

எட்டய	 ரத்திலி ந் 	சில	ைமல்	ெதாைலவி ள்ள	ேகாவிற்பட் ப்	 ைகவண்
நிைலயத்திற் 	நா ம்,	விஸ்வநாத	பாரதி	என்ற	இைளஞ ம்	பாரதியா டன்
நடந் 	ெசன்ேறாம்.	ேகாவிற்பட் 	நிைலயத்திற் 	அ ேக	மாைலப்	ெபா தில்
கைடத்ெத வில்	 மாைலகள்	விற்றார்கள்.	பாரதியார்	 ன் 	 மாைலகைள
வாங்கி	தம 	க த்திேல	தாேம	ஒன்ைறப்	ேபாட் க்ெகாண் ,	என 	க த்தி ம்,
இப்ெபா 	காலஞ்ெசன் 	விட்ட	விஸ்வநாத	பாரதி	க த்தி ம்	ஒ 	மாைலையப்
ேபாட்டார்.	அப்ெபா 	எங்கள்	உள்ளத்தில்	ேதான்றிய	உவைகைய ம்
ெப ைமைய ம்	ெசால்லேவண் மா?	

—பரலி	 .	ெநல்ைலயப்பர்	(1919)	

அக்காலத் 	இஸ்லாமியப்	ெபண்கள்,	கல்வியி ம்	மற் ம்	பல	விஷயங்களி ம்,
உலகத்தி ள்ள	மற்ெறல்லாப்	ெபண்கைளவிடப்	பன்மடங்
ேமலானவர்களாகத்தானி ந்தார்கள்.	அவர்க க் 	அக்காலத்திலி ந்த
உரிைமகள்	மற்ெறவ க் ம்	இ ந்ததில்ைல.	ெபண்க க் க்	க த் ச்
தந்தர ம்,	ெசயல்களில்	 தந்தர ம்	வழங்கிய

இஸ்லாெமான் தான்.ெபா மக்களின்	பிரதிநிதிையத்ேதர்ந்ெத ப்பதான	"பயத்'
ைறயி ம்	இன்ைறக் 	1346-வ டங்க க் 	 ன்ேப	 ஸ்லீம்	ெபண்க க் ம்

ஒட் ரிைம	இ ந்த .	அத்தைகய	உரிைமக் த்தான்	ஐேராப்பிய	ெபண்கள்
இன்ைறக் ம்	க ம்ேபார்	 ரிந் 	வ கின்றனர்.	நான்	:எ தியி க் ம்	இஸ்லா ம்



ெபண்க ம்	என் ம்	 த்தகம்	மதசம்பந்தமாகப்	ெபண்களின்	உண்ைமயான
நிைலைமைய	நன் 	விளக்கித்	தற்காலத்தில்	ஏற்பட் ள்ள	தப்பபிப்பிராயத்ைத ம்
ஒழிக்க	உதவியாகக்	 ெமன் 	நம் கிேறன்.	நான்	அப் த்தகத்ைதப்
பாரசீகத்தில்	எ தியி ப்பதால்	அதைனப்	பிெரஞ் 	ெமாழியில்	ெமாழி	ெபயர்க்க ம்
உத்தரவிட் க்கிேறன்.	

—ஆப்கன்	அரசி	ெசளரியா	(2-6–1928)	

என் ைடய	வாழ்நாளில்	 மார்	இரண் 	வ ட	காலந்தான்	நான்	பள்ளியில்
ப த்தி ப்ேபன்.	அவ்விரண் 	வ டமாகிய	என 	8	வய க் 	ேமற்பட் 	11
வய க் ட்பட்ட	காலத்தில்	நான்	பாடம்	ப த்த	காலத்ைதவிட	உபாத்தியாயரிடம்
அ பட்ட	காலந்தான்	அதிகமா	யி க் ம்.	இைதயறிந்த	என்	ெபற்ேறார்கள்	இவன்
ப ப் க் 	லாயக்கில்ைல	என்பதாகக்	க தி,	தாங்கள்	ெசய் வந்த	ெதாழிலாகிய
வர்த்தகத்தில்	என் ைடய	11	வ 	வயதிேலேய	ஈ ப த்திவிட்டார்கள்.	இந்த	2
வ டக்	ெக விேல ம்	என்	ைகெய த் ப்	ேபாடத்தான்	கற் க்	ெகாண்ேடன்
என் 	ெசால்லலாம்.	

—ெபரியார்	(24	-	4	-	1927)
(ேபா ரில்	நைடெபற்ற	ஆரம்ப	ஆசிரியர்கள்	மாநாட் ல்.)	

நான்	ஆதியில்	ஏழ்ைமயான	 யிற்	பிறந் ,	மிக்க	கஷ்டப்பட் ச்	ெசாற்ப
கல்விகற் க்	ெகாண்ேடன்.	பிற 	மிஷன்	ஸ் ல்	உபாத்தியாராகவி ந்ேதன்.
பின்னர்	இ ம் 	வியாபாரத்தில்	பிரேவசித்ேதன்.	இதில்	பல	ைகத்ெதாழில்கைள ம்
கற்ேறன்.	என 	ெசாற்ப	 யார்ச்சிதத்ைதக்	ெகாண்ேட	ஒ 	தண்டவாளப்
பட்டைரைய	ஏற்ப த்திேனன்.	இதனால்	நா ம்	என 	 ம்ப ம்	பந்
மித்திரர்கள்	 மார்	150	 ம்பங்க ம்	ஜீவிக்கவில்ைலயா?	ஆைகயால்
நண்பர்கேள!	நம 	மக்கள்	 தலில்	கல்வி	கற்கேவண் ம்.	பிற 	ெவவ்ேவ
ெதாழில்களில்	பிரேவசிக்க	ேவண் 	ெமன்ப 	என 	க த் ,	

ெதாழிலதிபர்	கா.	ேகா	பலபத்திர	நாயகர்
(1895-ல்	நைடெபற்ற	எட் யப்ப	நாயகர்	வன்னிய	சங்கக்	கல்விச்சாைல	ஆண்

விழாவில்	ேபசிய )	

ஆறாண் க க் ப்	பிற 	நான்	என்	தாய்நாட் ற் 	வந் 	ெவளி	உலகத்தில்
அறி கம்	ெகாள்ளலாேனன்.	உலகத்ைதேய	நான்	மறந் விட ம்,	உலகேம	என்ன
மறந் 	வி ம்ப மான	எண்ணத்ைதக்	ெகாண் 	அதிகாரிகள்	என்ைன	ெவளி
உலகத்ெதாடர்பின்றி	தனிேய	ைவத்தி ந்தார்கள்.	ஆனால்	நான்	மக்கைள
மறக்கவில்ைல.	மக்க ம்	என்ைன	மறக்கவில்ைல.	ஆ 	வ டகாலம்	நான்
மக்கைளப்	பிரிந்தி ந்தா ம்	அவர்களிடத்ேத	உண்டான	அன் 	எனக் 	எள்ளள ம்
மாறா .	ஆ 	வ டகாலத்திற் 	 ன்	அன்ேனான்னியத் ட ம்	உணர்ச்சி ட ம்
எங்ஙனம்	எந்த	அந்தஸ் டன்	நான்	உைழத் 	வந்ேதேனா	அவ்வண்ணேம	மீண் ம்



உைழக்க	நான்	சித்தமாயி க்கிேறன்.	ஆனால்,	காலத்ைதயறிந் ,	என்
வழிையச்சற் 	மாற்றிக்	ெகாள்ள	ேவண் யதாக	மட் ம்	ஏற்ப ம்.	

பாலகங்காதர	திலகர்	(21	-	6	–	1914)	

இம்மாதிரி	ஒ 	நல்ல	சந்தர்ப்பம்	கிைடப்ப 	உங்க க் ம்,	எனக் ம்	அ ைமதான்.
நாம்	இ ேபான்ற	 ட்டங்கைளக்	 ட் வதன்	ேநாக்கெமன்னெவனின்,	ஒவ்ெவா
நிமிட ம்	 ன்ேன வதற்காகேவ	 க்கியில்	கமால்	பாட்சாவினால்
ஏற்பட் க் ம்	சீர்தி த்தம்	அளவிடற்கரியதா ம்.	அங் 	 ன் 	ெபண்
நீதிபதிகள்	இ க்கின்றார்கள்.	அங்ேகாரா	ேபான்ற	இடங்களி ள்ள	ேகார்ட் களில்
ஏராளமான	உத்திேயாகங்கைள	வகித் 	வ கிறார்கள்.	 க்கிஸ்தானம்
ெபரியஸ்தானம்	என்றால்	காரணெமன்ன?	அங் 	800	ெபண்கள்	நீதிபதிகளாக்கப்
பட் க்கிறார்கள்.	 க்கா ேபா ம்	ச கம்	இவ்வள 	சீர்தி த்தம்	அைடந்த
பிற ங் ட	நம்நா 	வாளாவி ப்ப 	மி ந்த	ெவட்ககரமானதா ம்.	

பட் க்ேகாட்ைட	K.	V.	அழகிரிசாமி
(6-7-1931–ல்	வி 	நகரில்	rத்திரிய	ெபண்	பாடசாைல	ஆண் விழாக்

ட்டத்தில்)	
ெபண்	பிறவி	'பாவமான	பிறவி	என் 	 ம்	இந்நாட் ல்	ேமைட	மீதி ந் 	ேப ம்
பாக்கியம்	கிைடத்ததற் 	 தலில்	நன்றி	ெச த்த	ேவண் வ
அவசியமா ம்.	ெபண்கள்	ப த்தால்	கள்ளப்	 ஷ க் க்	க தம்	எ தி	வி வாள்
என் 	ெசால்லப்ப கிற .	கள்ளப்	 ஷனின்	கபடத்தனத்ைதக்	கண் க்க
ேவண் ய 	ஆண்களாகிய	உங்கள 	ேவைலேயயா ம்.	ெபண்கள்	ஒ 	ெசாத்
என் ம்,	அவர்கள்	இரண்ெடா 	உதவிக் த்தான்	ஆகக் யவர்கள்	என்
ஆண்கள்	நிைனத்தால்,	அவர்களின்	ெகட்ட	எண்ணத்ைத	உணர்ந்
ெகாள் ங்கள்.	

—	தி மதி	லீலாவதி	ராம ப்பிரமணியம்
(6-7-1931-ல்	வி நகர்	 த்திரிய	ெபண்பாடசாைல	ஆண் 	விழாவில்)	

பாம்பன்	 வாமிகைள	நான்	என்	18-வய 	 தல்	அறிேவன்.	என்ைனச்
வாமிகளிடம்	அறி கப்ப த்தி	ைவத்தவர்கள்,	ஆசிரியர்	நா.

கதிைரேவற்பிள்ைள ம்,	 ப்பாக்கம்	சம்பந்த	 தலியா மாவார்கள்.
வாமிகளிடம்	நான்	எனக்கி ந்த	பல	சாத்திர	ஐயங்கைளக்	கைளந்

ெகாண்ேடன்.	நான்	அரசியலில்	தைலப்ப ன்	பத் 	ஆண் க க் 	 ன்
என் ைடய	ஓய் ப்	ெபா ைதச்	 வாமிகளிடம்	அறி ைரயா வதிேல ம்,
எனக் ள்ள	சாத்திர	ஐயங்கைளக்	கைளந் 	ெகாள்வதிேல ேம	ெபரி ம்	கழித்
வந்ேதன்.	



—தி .	வி.	க.	(30	-	5	-	1929)	
நான்	எ திய	எ த்தில்	பாதிையக் ட	உங்களால்	அழிக்க	 யா .	ஏன்,	உங்கள்
கண்ணீெரல்லாம்	ெகாட் க்	க வினா ம்	ஒ 	வார்த்ைதையக் ட	அழிக்க

யா .	

—உமர்கய்யாம்	(பாரசீகக்	கவிஞர்)	
என 	தீதற்ற	வாழ்ேவ	நான்	 ம்	த ந்த	எதிர்வாதமா ம்.	யான்	யா
ெசால்வெதன்பைதப்	பற்றிச்	சற் 	நிைனத்தால்,	அசரீரி	என்ைனத்	தைட
ெசய்கின்ற .	இதனால்,	நான்	இறந் ப வ 	கட க் ச்	சம்மதந்தாெனன்ப
ெவளியாகின்ற .	இ கா ம்	 ணத்தி ம்	அறிவி ம்,	ஒ க்கத்தி ம்	சிறந் ,
நண்பர்	பலரா ம்	ேபாற்றப்பட் த்	தி ப்தி டேன	காலத்ைதக்	கழித் 	வந்ேதன்.
என 	ஆ ள்	இன் ம்	ெப மாயின்,	யான்	 ப்பைடந் ,	பார்ைவ	 ன்றி,	கா
ேகளா ,	அறி 	ெகட் ப்ேபாய்,	என 	வாழ்க்ைகையேய	ெவ த் ைரக்க
ேநரி ம்.	எதிரிகள்	ேவண் கிறப 	மரண	தண்டைனைய	எனக் 	விதித்தார்கேள
யாயின்,	அதனால்	எனக் 	அவமானெமான் ம்	ஏற்படா .	

—	சாக்ரட் ஸ்	

இைறச்சி	உண்பவர்கள்	ஒ வைரெயா வர்	 டக்	ெகான் 	தின் 	வி வார்கள்.
அதனால்	ஏற்ப ம்	 ன்பம்	இல்லாதி க் மானால்,	என்	உடலில்	 ட	சி
ப திகேள	இைறச்சி	உண்பவர்க க்காக	ெவட் த்	த ேவன்,	அப்ப திகள்	உடேன
வளர்ந் 	விடக் மானல்,	எல்லா	மக்க க் ம்	ேபா மான	உண 	கிைடக்கக்

மானால்,	மக்கள்	இைறச்சி	உண்பைதேய	தைடெசய் 	வி ேவன்.	

—அக்பர்	
தாலி	கட் வ 	ஒழிந்தாலல்லா 	நம 	ெபண்கள்	ச கம்	 தந்திரம்	ெபற	 யேவ

யா .	ெபண்கள்	மனிதத்	தன்ைம	அற்றதற் ம்,	அவர்கள்	 யமரியாைத	அற்ற
தன்ைமக் ம்	இந்தத்	தாலிேய	அறி றியா ம்.	 ஷர்களின்	மி க
பாவத்திற் ம்	இந்தத்	தாலி	கட் வேத	அறி றியா ம்.	ஆனால்,	தங்கைள

ஈனப்பிறவி	என் 	நிைனத் க்	ெகாண் க்கின்ற	ெபண்க க் 	இவ்வார்த்ைதப்
பி க்கா தான்.	

—ெபரியார்	(1930)	
மனச்சாட்சி ம்	நம்பிக்ைக ம்	 ண் ம்	வழியிேலேய	ெசல்வதற்காக
அந்தணனாய்ப்	பிறந்த	நான்,	ெபா மக்கள்	மாத்திரேமயல்லா ,	தற்கால
ஒ ங்கால்	லாபம்	ெப ம்	என்	உறவினர்கள்	சில ங் ட	என்னிடம்	ெவ ப் க்
ெகாண் 	என்ைனப்பற்றி	 ைறயிட ம்,	என்ைன	வைசெமாழி	 ற ம்,
பாத்திரமாேனன்.	ஆனால்	இத் ன்பங்கள்	எவ்வள 	ெப கினா ம்,	நான்
ெபா ைம டன்	சகிக்கக்	 ம்.	ஏெனனில்,	என 	தாழ்ைமயான	 யற்சிகள்



இப்ேபாதில்லா	விட்டா ம்,	எக்காலத்திலாவ 	நியாயமானைவ	எனக்	க தப்பட் ப்
பலரா ம்	நன்றியறித டன்	ஒப் க்ெகாள்ளப்ப ம்	என்ற	நம்பிக்ைக	எனக் ப்
ரணமாக	உண் .	

—ராஜாராம்	ேமாகன்ராய்	

ெத 	ஒரத்தில்	மசால்வைட	ேபாட் 	விற்பார்கேள	அந்த	வாசைன	அ க்கிற
ேபாெதல்லாம்	அைத	வாங்கித்	தின்ன	ேவண் ெமன்ற	ஆைச	வ ம்.	யாராவ
ேபாய்	வாங்கிக்ெகாண் 	வந் 	ெகா த்தால்	சாப்பி ேவாம்.	ஆனால்	ெவட்கம்.
நா 	ேபர்கள்	பார்ப்பார்கேள	என்பதால்,	அங்ேக	நாேம	ேபாக	மாட்ேடாம்.	இப்ப த்
தான்	இன்ன ம்	சில	ெபாய்யான	பாவைனயில்	இ ந் 	ெகாண் க்கிேறாம்.	

—தி மதி	ெசளந்திரா	ைகலாசம்	(27-1-1972)	
ற்றி ம்	சட்டம்	கட் ய	ேமைஜயின்	வழவழப்பான	பலைக	மீ ,	பந் கைள	ஒ

கம்பினல்	இ த் ,	ஒன்ேறாெடான் 	ேமாதவிட் க்	 ழிகளில்	விழச்ெசய் ம்
பில்லியார்ட்ஸ்	ஆட்டத்திற் ம்,	ேகாலியாட்டத்திற் ம்	அதிக	வித்தியாசம்	இல்ைல.
பில்லியார்ட்ஸ்	ஆட்டத்திற்கான	ேமைஜ,	 தலிய	உபகாரணங்க க் 	 	50
ஆயிரம்	ேபால	ெசல 	ெசய்வைதவிட,	நாம்	ஏன்	ேகாலி	ஆடக் டா ?	விைல
மலிவாக ம்	பழங்காலத்ைதச்	ேசர்ந்ததாக ம்	உள்ள	எைத ம்	மட்டமாக
நிைனக் ம்	மனப்பான்ைம	நமக் 	இ க்கிற .	

—ராஜாஜி	(23-12-1959)	
பள்ளியில்	ப த் க்ெகாண் த்த	காலத்தில்	ஒ 	நாள்	என்	தாயா டன்	வந்
ெகாண் ந்த	ேபா 	நாைலந் 	ைபயன்க டன்	யாைனக் ட் 	மாதிரி	ஒ
ைபயன்	வ வைதப்	பார்த் 	நான்	”'க க்”ெகன் 	சிரித்ேதன்.	அைதப்பார்த்
என்	தாயார்	அந்தப்	ைபயனப்	பார்த்த	நீ	அப்ப 	சிரிக்கிேற,	அவன்	யார்	ெதரி மா?
பி த்விராஜின்	மகன்'	என்றார்.	அைதக்	ேகட்ட	நான்	அவ க் ப்	ேபாய்	இப்ப ப்பட்ட
பிள்ைள	பிறந்தேத	என்ேறன்.	அந்த	நாளில்	அப்ப 	இ ந்த	ராஜ்க ர்தான்	இன்
என் டன்	ந க் ம்	கதாநாயகன்.	

—	நர்க்கீஸ்	(இந்தி	ந ைக)	

இப்ெபா 	மக்கள்,	எங் ம்	சிைலகைள ம்	படங்கைள ம்	ைவக்கிறார்கள்,	அந்த
மாதிரி	ஆைச	ேதான் மானல்	இந்திய	விவசாயிகளின்	சிைலைய	ைவ ங்கள்.	

—	ேந 	(17-11-1960)	

நான்	ஆகாரத்தில்	ெராம்ப	உஷாராக	இ ந் 	வி ேவன்.	காைலயில்	 டாக	ஒ 	கப்
காபி	சாப்பி ேவன்.	அப் றம்	ேகாட்ைடக் ப்	ேபாவதாயி ந்தால்	பதிெனா
மணிக் ள்	சாப்பா .	இரண் 	மணிக் 	ஒ 	கப்	காபி.	இர 	இட் லி ம்	சட்னி ம்.
இவ்வள தான்	என்	ஆகாரம்.	



—	காமராஜ்	(15-7-1965)	
எனக் ப்	பிராமணர்க ம்	ஒன் தான்,	ேவளாள ம்	ஒன் தான்;	இ வ ம்
தள் ம்	மற்ற	ஜாதியா ம்	ஒன் 	தான்.	‘இவன்	ேபச்ேசா 	நில்லாதவன்,
ெசயலி ம்	ஜாதி	வித்தியாசத்ைத	மதியாதவன்,	அதி ம்	பகிரங்க	 ர்க்கன்.
நல்ல	ஆசாரிய	வம்சத்தில்	பிறந் 	 லத்ைதக்	ெக த்தவன்”	என் 	என்ைனக்
லத்தார்	நீக்கி	ெவ 	நாளாயிற் .	

—	ராஜாஜி	(1926)	
என்னிடம்	இப்ேபா 	ஏறத்தாழ	60,000	 பாய்	மதிப் ள்ள	 த்தகங்கள்
இ க்கின்றன.	என்னிடம்	இ ப்ப 	ேபான்ற	ஒ 	ைலப்ரரி,	ேவ 	யாரிட ம்
(நட்சத்திரங்க க் ள்)	நிச்சயமாக	இல்ைல.	எனக் 	அ த்தப யாக	ந கர்
நாேகஸ்வரராவிடம்	ெபரிய	 த்தகசாைல	ஒன் 	இ க்கிற .	என
ைலப்ரரியிலி ந் 	அேநகர்	ப ப்பதற் ப்	 த்தகங்கள்	வாங்கிப்	ேபாவ ண் .
ஆனால்	யா க் ப்	 த்தகம்	இரவல்	ெகா க்கலாம்,	யா க் க்
ெகா க்கக் டாெதன்ப 	எனக் 	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	

—ந கர்	நாேகஷ்	(9-5-1973)	

' தலில்	அவர்	ெசய்யட் ம்,	பிற்பா 	நாம்	ெசய்ய	லாம்”	என் 	நீங்கள்	ெசால்லிக்
ெகாண் க்கக்	 டா .	ஒவ்ெவா வ ம்	உங்களால்	ஆனைத	உடேன	ெசய்ய
ேவண் ம்.	இன்ைறய	தினத்திலி ந் 	நீங்கள்	அனாவசியமாகத்	 ங்காமல்
ஒவ்ெவா 	நா ம்	'நான்	இந்த	ேதச	வி தைலக்காக	என்ன	ெசய்ேதன்'	என்
உங்கள்	மனைதத்	ெதாட் ப்	பா ங்கள்.	

—ராஜாஜி	(1930	
உங்கள்	மீ 	சில	ராக்ெகட் கைளப்	பாய்ச்சப்ேபாகிேறன்.	மக்க க்
காதாரத்ைதப்	ேபாதிப்ப 	மாணவர்களாகிய	உங்கள 	கடைம.	நீங்கள்
த்தமாக ம்	 ப்பாக ம்,	ஆேராக்கியமாக ம்	இ ந்தால்தான்	அைதச்

ெசய்ய	 ம்.	இப்ெபா 	ேமகேநாய்	(வி.	 .)	விகிதம்	அதிகரித்தி க்கிற .
உங்க க் 	அந்த	ேநாய்	இ க் மானால்	ம த் வமைனக் ச்	ெசல் ங்கள்.
உங்கைள	 தலில்	சரிப்ப த்தக்	ெகாள் ங்கள்.	இல்லாவிட்டால்	நம 	ெமாத்த
ஜனத்ெதாைகக் ம்	அந்த	ேநாய்	பரவிவி ம்.	மாணவ,	மாணவிகளான	உங்கைள
நான்	மிக ம்	ேநசிக்கிேறன்.	உங்க க் 	அந்த	ேநாய்	ஏற்ப வைத	நான்
வி ம்பவில்ைல.	

—	இ அமீன்	(உகாண்டா	அதிபர்)	
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என்	ேபரப்பிள்ைளகைளப்	பார்க் ம்	ேபா தான்,	நான்	கிழவனகிவிட்டதாகக்
க கிேறன்,	மற்ற	சமயங்களில்	எல்லாம்	21-வய ைடய	இைளஞைனப்	ேபால்
இ ப்பதாகேவ	க கிேறன்.

—	வி.வி.கிரி	(11-8-1962)	
என்ைனச்	சிலப்பதிகாரத் க் 	இ த்தவர்	பாரதியார்.	அ ேபாலேவ	என்ைனக்
கீைதக் 	இ த்த 	காந்தியின்	‘அனாசக்தி	ேயாகம’	என்ற	 த்தகம்.	

—	ம.	ெபா.	சி.	(14-1-1962)	
மைனவிைய ம்	ைமந்தைன ம்	பிரிந் 	ஆ ள்	 வ ம்	நான்	சிைறவாசம்	ெசய்ய
ேநரிட்ட .	அப்ப யி ந் ம்	அவர்கைளக்	கண் 	ேபசிய	ஒ வரிடம்	சிறி 	ேநரம்
உைரயாட ம்	எனக் 	அ மதியளிக்கப்படவில்ைல.	ெகாைலத்	ெதாழில்	 ரிந்
மரணதண்டைன	விதிக்கப்	ெபற்றவர்க ம்	க ேவற்றப்ப ன்	தம 	மைனவி
மக்க டன்	சிறி 	ேநரம்	ெகாஞ்சிக்	 லா வதற் 	அ மதிக்கப்ப கின்றனர்.
ஆனால்	தாராள	ேநாக்க ைடய	ஆங்கிேலயர 	பிரதிநிதியாகிய	ேலா	என்பவன
ெசய்ைகேயா	அறெநறிக் 	 ற்றி ம்	மா பட் ள்ள .	

—	ெநப்ேபாலியன்	(20.12-1816)	

அரசியலில்	எனக் 	எந்தவிதமான	ஆர்வ ம்	கிைடயா .	மக்கள்	 யி க்க
வசதியான	வீ கைளப்	ெபற	ேவண் ம்.	 ன் 	ேவைளக க் ம்	ேதைவயான
அள 	உண 	அவர்க க் க்	கிட்ட	ேவண் ம்.	ேநர்த்தியான	 ைறயில்	அவர்கள்
தங்கள்	 ழந்ைதகைள	வளர்க்கக் ய	நிைலைம	அைடய	ேவண் ம்.
இவற்ைறேய	நான்	ெபரி ம்	வி ம் கிேறன்.	நைகச் ைவக்ெகன்ேற	நான்
படங்கைளத்	தயாரிக்கின்ேறன்.	நைகச் ைவ,	மக்கைளத்	ெதால்ைலகளிலி ந்
வி பட	உத கிற 	

—ந கர்	சார்லி	சாப்ளின்	

வியாபாரிகள்,	ெதாழிலதிபர்கள்	அரசியலில்	ஈ ப ம்	ேபா ,	கைலஞர்கள்
ஈ ப வதில்	தவ 	இல்ைல	என்ப 	என்	க த் .	ஆனால்	அேத	ேநரத்தில்
ந கர்கைள	நம்பி	மட் ேம	அரசியல்	இ ந் விடக்	 டா 	என் 	நிைனக்கிேறன்.	

—	ந கர்	ெஜய்சங்கர்	(8.1-1975)	
பல	 ற்றாண் க க் 	 ன் 	இந்தியா	தன் ைடய	அன்ைப ம்	அறிைவ ம்



ெகாண் 	வந் 	சீனாவின்	வாயிலில்	நின்றேபா ,	ெபளத்த	ஆசாரியார்கள்
உங்க டன்	சேகாதர	 ைறயில்	ேசர	வந்தார்கள்.	அந்தப்	பிைணப் 	இன் ம்
இ க்கிற .	ஆனால்	இப்ேபா 	அ 	சீன	மக்கள்	உள்	ளத்தில்	நீ 	 த்த	ெந ப் ப்
ேபால்	இ க்கிற .	பல	 ற்றாண் களின்	அலட்சியத்தா ம்	அ ைமத்தனம்
காரணமாக ம்	அந்தத்	ெதாடர் 	இப்ேபா 	கா 	மண் ய	வழிேபால	ஆகிவிட்ட .
ஆனால்	அந்த	உறவின்	அைடயாளங்கள்	இப்ேபா ம்	காணக்	கிைடக் ம்.	அத்த
உற ப்	பிைணப்ைப	உ திப்ப த்தேவ	நான்	இங் 	வந்தி க்கிேறன்.	

—கவி	ரவீந்திரநாத்	தா ர்	(12-4-1924)
(சீனாவி ள்ள	ஷாங்காய்	நகரத்தில்)	

நம்	நாட் ல்	ஒவ்ெவா 	லட்சம்	ஜனத்ெதாைகயில்	85	ேபர்கள்	 ற் 	ேநாயினல்
கஷ்டப்பட் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	ெதன்னாட் ல்	 ற் 	ேநாய்	கண்டவர்களில்
40	சதவிகித்த்தின க் 	அ 	உத ,	நாக் ,	கன்னங்களில்	மட் ேம	உள்ள .
ெவற்றிைலப்	பாக் டன்	 ைகயிைலையச்	ேசர்த் 	ெமல் ம்	பழக்கேம	இதற் ப்
ெபரி ம்	காரண	ெமன	ைவத்திய	நி ணர்கள்	க கிறார்கள்.	எனேவ
அப்பழக்கத்ைத	அ ேயா 	நி த்த	இயலாவிட்டா ம்	 ைறக் ம்ப 	வற் த்த
ேவண் ம்.	

—	தி மதி	ேஜாதி	ெவங்கடாசலம்	(13-1-1965)
(தமிழ்நா 	 காதார	அைமச்சர்)	

எனக்ெகன் 	ெசாந்தமாக	இப்ெபா 	எ மில்ைல.	ஒ 	வீ 	இ ந்த .
அைத ம்	இப்ெபா 	ெகா த் 	விட்ேடன்.	

—	பிரதமர்	இந்திரா	காந்தி	
'நான்	என்ைன	அழகி’	என் 	நிைனத்தேத	இல்ைல.	என்	 க் 	ெராம்ப	நீளம்.	ஒ
பல்	உைடந்தி க்கிற .	என்உயரம்	 ைற .	ப மனாகிக்	ெகாண் 	வ கிேறன்.	

—	ந ைக	சர்மிளா	டா ர்	

சிவாஜி	ஒ 	சமயத்தில்	ஒ 	 கம்மதிய	அரசைரத்	ேதாற்	க த்தேபா ,	ஒ
இளம்ெபண்	ைகதியாகப்	பி த் க்	ெகாண் 	வரப்பட்டாள்.	அப்ேபா
அ கிலி ந்தவர்கள்	அந்தப்	ெபண்ைணக்	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள் ம்ப
சிவாஜியிடம்	 றினர்.	அவேரா	அவ்விதம்	ெசய்வ 	ஒ 	வீர க் 	அழகல்ல,
ஆகேவ,	அவைள	அவள 	ெபற்ேறரிடம்	ெகாண் ேபாய்	ஒப் வித் 	வி ங்கள்
என்றாராம்.	அவர்	பிற	ெபண்கைளத்	தம்	தாையப்ேபால்	பாவித்தவர்.	இந்த	உத்தம
எண்ணம்	நம்	ஒவ்ெவா வரிட ம்	ஏற்பட	ேவண் ம்.	

—சர்.	ஏ.	ராமசாமி	 தலியார்	(3-5-1927)
(ெசன்ைனயில்,	சிவாஜி	300-வ 	வ டக்	ெகாண்டாட்ட	விழாவில்)	



ஒவ்ெவா வரிட ம்	மைறந் ள்ள	திறைமகைள ம்,	பண் கைள ம்
ெவளிக்ெகாணர்வேத	கல்வியின்	உயரிய	லட்சியமா ம்.	கல்வி	ஒ வ க்
ம பிறவி	த கிற 	என் 	இதனாேலேய	இந்திய	ஞானிகள்	 றி ள்ளனர்.	நாம்
ம 	பிறவி	எ த்தாக	ேவண் ம்.	இந்த	ம பிறவி	எ க்க ம்,	கிைடக் ம்
திறைமகைள	ெவளிக்ெகாணர ம்	ஒ வர்	தன்ைனப்	பற்றியறிந் 	ெகாள்ள ம்
தற்ேசாதைன	ெசய் 	ெகாள்ள ம்	ேவண் ய 	அவசியமா ம்.	

—பிரமானந்த	ெரட் 	(3-12-1976	

ஆதாரக்	கல்வி	என்றால்	எேதா	 ல்	 ற்ப ,	காய்கறித்	ேதாட்டம்	ேபா வ 	என்
நிைனக்க	ேவண்டாம்.	அைவகெளல்லாம்	 ழந்ைதகைளத்	ெதாழிலிேல
பழக் வதற்காக	ஏற்பட்டைவகேள	தவிர	ேவறில்ைல.	

—காமராசர்	
ச தாய	மாற்றத்திற் 	எைவ	எவற்ைற	ஒழிக்க	ேவண் ம்	என் 	க தி,	யா ம்
ெசய்யாத	ெதாண்ைட	நான்	ேமற்ெகாண்டதற் த்	 ணி 	மனப்பான்ைமேய
காரணம்.	இந்தத்	 ணி 	எனக் 	மட் ம்	எப்ப 	வந்த ?	நான்	சி 	வயதில்
காலியாய்த்	திரிந்தவன்.	என்ைனப்	ெபற்றவர்கள்	ஒ 	விதைவக் 	என்ைனத்
தத் க்	ெகா த் 	விட்டார்கள்.	அந்த	அம்ைமயால்	என்ைன	அடக்கி	வளர்க்க

யவில்ைல.	நான்	வீதியில்	கிடக் ம்	எச்சில்	இைலகளில்	எ 	கிடந்தா ம்
எ த் ச்	சாப்பிட் 	வி ேவன்.	சாக்கைடயில்	ெநல்லிக்காய்	கிடந்தா ம்	எ த் த்
ைடத் விட் 	வாயில்	ேபாட் க்	ெகாள்ேவன்.	இப்ப ெயல்லாம்	ஏற்பட்ட	 ணி ம்,

ஏன்	இப்ப ச்	ெசய்யக்	 டா 	என் 	ேகட் ம்	தன்ைம ேம	என்ைன	இந்த
அளவிற் 	வளர்த்தி க்கின்றன.	

—ெபரியார்	
என்ைனச்	சில	சமயங்களில்	தமிழ்நாட் ச்	’சார்லி	சாப்ளின்’	என் 	சிலர்
அைழக்கிறார்கள்.	அ 	அவ்வள 	ெபா த்தமல்ல.	சார்லி	சாப்ளிேன	ஆயிரம்
ண் களாக்கினால்	கிைடக்கிற	ஒ 	 ண் க் க் ட	நான்	ஈடாக	மாட்ேடன்.	

—கைலவாணர்	என்.	எஸ்.	கி ஷ்ணன்	

மல் த்த	ேமைடயில்	இறந் விட	ேவண் ம்	என்ப 	தான்	என்	நீண்ட	நாள்	ஆைச.
ஆனால்	கட ள்	இந்தப்	பாக்கியத்ைத	மட் ம்	எனக் 	அளிக்க	மாட்டார்	ேபால
இ க்கிற .	

—மல் த்த	வீரர்	கிங்காங்	
யமரியாைத	இயக்கத்திற் 	நாயக்கர்	அவர்கள்	தந்ைதயாவார்.	நான்

தாயாேவன்.	நாங்களி வ ம்	மாயவரம்	சமரச	சன்மார்க்கக்	 ட்டத்தில்	ேசர்ந்
ெபற்ற	பிள்ேளேய	 யமரியாைதயா ம்.	அக் ழந்ைதத்	தா டன்	வாழா



இ கா ம்	தந்ைத டன்	ேசர்ந் 	வாழ்கிற .	அதன்	வளர்ச்சிையக்	கண் 	யான்
ெப மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.	

—தி .	வி.	க.	

நான்	கல் ரியில்	ப க்காதவன்.	 ேகாளம்	ெதரியாதவன்	என்ெறல்லாம்
ெசால்கிறார்கள்.	கல் ரி	ேபானவன்	என்ேறா,	எனக் ப்	 ேகாளம்	ெதரி ம்
என்ேறா,	நான்	எப்ேபா ம்	ெசான்னதில்ைல.	ஆனா ம்	எனக் ம்	 ேகாளம்
ெதரி ம்.	தமிழ்	நாட் ல்	உள்ள	ஊர்கைளெயல்லாம்	ெப ம்	பா ம்	அறிேவன்.
அவற்றிற் ப்	ேபாகிற	வழி,	இைடயில்	வ ம்	ஆ கள்,	 க்கிய	ஏரிகள்,	அவற்றின்
உபேயாகம்	பற்றி	எனக் த்	ெதரி ம்.	மற் ம்	எந்ெதந்த	ஊரில்	எப்ப 	எப்ப
ஜனங்க க் 	ஜீவனம்	நடக்கிற ,	எந்தத்	ெதாழில்	பிரதானமாக	இ க்கிற
என்பைத ம்	ேநரில்	பார்த்தி க்கிேறன்.	வட	இந்தியாவி ம்	பல	இடங்கைளப்
பார்த் த்	ெதரிந் 	ைவத்தி க்கிேறன்.	இெதல்லாம்	 ேகாளம்	இல்ைல,	ேகா கள்
இ த் ப்	படம்	ேபாட்ட	 த்தகந்தான்	 ேகாளம்	என்றால்,	அ 	எனக் த்
ெதரியாததாகேவ	இ க்கட் ம்.	

—காமராசர்	
(1959-ல்	ெசன்ைனப்	 ளியந்ேதாப் 	 ட் த்	தம்பிரான்	ெத 	ெபா க்	 ட்டத்தில்)	

பள்ளிக் டம்	ஒ 	சிைறச்சாைல,	பயங்கரமான	இடம்	என்ற	நிைனப்
பிள்ைளக க் 	ஏற்படக்	 டா .	நம 	தமிழகத்தில்	ம ப 	ஒ 	அவ்ைவயார்,
ஒ 	ஆண்டாள்	பிறக்காததற் க்	காரணம்	கடந்த	300	ஆண் களாக	உள்ள
கல்வி ைறதான்.	

—ம.ெபா.சி.	
சின்ன	வயதிேலேய	எனக் 	ந ப்பின்	மீ 	ஒ 	பற் தல்.	பற் தல்	என்
ெசால்வைதவிட	ெவறி	என் ட	ெசால்லலாம்.	அந்த	ெவறியிேல	தான்	நான்
யாரிட ம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	வீட்ைட	விட்ேட	ஓ ப்ேபாய்	நாடகக்
கம்ெபனியில்	ேசர்ந் 	விட்ேடன்.	என்ைன	எங்ெகல்லாேமா	ேத ப்பார்த் 	அ த் ப்
ேபாய்விட்ட	என்	ெபற்ேறார்கள்	கைடசியில்	என்னத்	ேத வைதேய	நி த்திக்
ெகாண் 	விட்டனர்.	

—ந கர்	 த் ராமன்	

கிரிக்ெகட் ம்,	ஹாக்கி ம்தான்	எனக் ப்	பி த்த	விைளயாட் க்கள்.	கல் ரி
ம்களில்	ேசர்ந் 	இங்கிலாந் ,	ெஜர்மனி,	ஹாலந் ,	 தலிய	நா க க்ெகல்லாம்

ேபாய்	விைளயா யி க்கிேறன்.	இப்ேபா 	நாைலந் 	ஆண் களாக	வாரம்
ஒ ைற	கால்ஃப்	ஆ கிேறன்.	

—பக் தீன்	அலி	அகம 	(1975)	(இந்திய	ஜனதிபதி)	



திண்ைணப்	பள்ளியில்	நான்	ப த்த	காலத்தில்,	அங் 	எனக் க்	ெகா க் ம்
பாடங்கைளச்	சரிவர	ஒப்பித் 	வி ேவன்.	நான்	பதிைனந் 	வயதில்	தி க் றள்

ம்	மனப்பாடம்	ெசய்தி ந்ேதன்.	

—பாரதிதாசன்	(6-5-1963)	

நான்	வ ைமயில்	உழன் 	ெகாண் ந்த	ேநரத்தி ம்	கவைலப்படாதவன்.	என்
நண்பர்கள்	வீட் ல்-ஒ 	நாைளக் 	ஒ 	வீ 	என் 	சாப்பிட்டால்	 ட	சா ம்வைர
சாப்பிட	 ம்.	நான்	இனி	சம்பாதிக்க	ேவண் யதில்ைல.	அவ்வள
நண்பர்கைளத்	ெதாண்டர்கைளப்	ெபற்றி க்கிேறன்.	அப்ப யி க்க	நான்	ஏன்
கவைலப்பட	ேவண் ம்?	நான்	ஏன்	ெகாள்ைகையச்	ெசால்லப்	பின்	வாங்க
ேவண் ம்?	

—எம்.ஜி.ஆர்.	(9-10-1972)	
பிறர்	தம்ைமப்பற்றிப்	ேப வைதேய	நான்	எப்ெபா ம்	ேகட்க	வி ம் கிேறன்.
அப்ெபா தான்	நான்	சதா	நல்ல	விஷயங்கைள	மட் ேம	ேகட்க	 கிற .	

—வில்	ேராஜர்ஸ்	

தற்ேபா 	கவர்ன்ெமண்டார்	அ ஷ் த் 	வ ம்	இரா வ	 ைறைய,	எங்கள்
நலைன	 த்ேதசித்ேத	நாங்கள்	கண் க்கிேறாம்.	பிர வாகட் ம்,	பக்கிரியாகட் ம்,
வீரச்	ெசயல்கைளச்	ெசய்ய ம்,	மனிதர்கைளச்	 ரர்களாக்க ம்:	மனிதர்க க்
அப்ெபயைரப்	ெபா ந்தச்	ெசய்ய ம்,	காரணமா ள்ள	தன்னம்பிக்ைகைய	நாம்
இழந் 	வ ேறாம்.	நான்	5-வய 	 ழந்ைதயாயி க் ம்	ெபா ேத	என்	பாட்டனார்
த்தப்	பயிற்சிைய	எனக் க்	கற்பித்தார்.	ஐம்ப 	வா ஷத்திற் 	 ன்	ஒவ்ெவா

இைளஞ ம்	சமயம்	ஏற்ப ம்	ெபா 	 த்தத்தில்	தன்	 ஜபல	பராக்கிரமத்ைதக்
காட்ட	அவாக்	ெகாண் ந்தான்.	ஆனால்	அைத	நிைனக்க	என்	உள்ளத்தில்	நானா
வித	மேனா	எ ச்சிகள்	ேதான் 	கின்றன.	மனிதர்கள்	 த்த	வீரர்களாக
ேவண் மானல்	கஷ்டகாலம்	ேநரி ம்	சமயத்தில்	எந்த	ேவைலக் ம்	நாம்
தயாராயி க்க	ேவண் ம்.	ஒவ்ெவா 	நாட் க் ம்	அம்மாதிரியான	சம்பவம்
ேநரி ம்.	நமக் 	ஆரம்ப	 தல்	 த்தப்	பயிற்சி	ேவண் ம்.	நம்	தகப்பன்	பாட்டன்
ஏேனேயார்	சண்	ைட	ெசய்வைதப்	பார்க்க ம்,	அவர்கேளா 	கலந் 	ெகாள்ள ம்
ேவண் ம்.	

—ராஜாராம்பல்	சிங்
(1886-ல்	கல்கத்தாவில்	நைடெபற்ற	இரண்டாவ 	காங்கிரஸ்	மகாநாட் ல்)	

தீர்க்க	தரிசியாய்	இ ப்பவர்கள்	தமக் 	உண்ைம	எனத்	ேதான்றியைதக்	கைடசி
வைரயில்	தாம்	கல்லால்	அ க்கப்பட் 	சாக	ேநரிட்டா ம்	கைடப்பி க்கலாம்.
ஆனால்	நாட் த்	தைலவனாக	இ ப்பவன்	பல	நிைலைமக க்ேகற்ப	நடந்
ெகாள்ள	ேவண் யி க்கிற .	



—ேந 	(17-6-1962)	

நம்	நாட் ல்	உழ த்	ெதாழி ம்	ெநச த்	ெதாழி ம்	மிகப்	ெபரிய	ெதாழில்களா ம்.
உழ த்	ெதாழில்	உயிர்	பிரச்சைன.	ெநச த்	ெதாழில்	மானப்	பிரச்ைன.
உண் வைத	உனக்காக	உண் ;	உ த் வைதப்	பிற க்காக	உ த்
என்கிறார்கள்.	உண்ைமயிேலேய	நாம்	பிற க்காகத்தான்	உ த் கிேறாம்.	

—	இரா.	ெந ஞ்ெசழியன்	
(கல்வி,	ெதாழிலைமச்சர்)	

25	வய க் 	 ன் 	யா ம்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ளக்	 டா .	40	வய க் ப்
பிற 	யா ம்	தி மண	இன்பம்	அ பவிக்கக் டா .	40	வய க் 	ேமற்பட்டவர்
பிரம்மச்சரியத்ைதக்	கைடபி க்க	ேவண் ம்.	

—விேனாபா	(3-7-1974)	

நான்	ெகாள்ைகயில்	மிக ம்	நிைலெபற்றி ப்பவள்.	என்	ெசாந்தக்	காலில்,
ெசாந்தத்	தத் வத்தில்	வலிைம டன்	நான்	நிற்ேபன்.	இைதவிட் 	நான்	என் ேம
பிறர்	தயைவ	நா ,	அ த்தவர்	காலில்	நிற்பவள்	அல்ல.	 றிப்பாக	எந்த	மகா ம்,
எந்தக்	கட ம்	எனக் க்	ைக	ெகா த் 	உதவ	ேவண் ம்	என்ற	அவசியம்
இல்ைல.	யாைர ம்	மகானாக	எண்ணி	 வாக	ஏற் 	அவர்	காட் ம்	வழியில்
ேபாய்	ேமாட்சம்	அைடய	ேவண் ம்	என்ப 	என்	வி ப்பம்	அன் .	

—பிரதமர்	இந்திரா	காந்தி	
சிலர்	ஐந்தா 	ேவஷ் 	 டைவகைள	வாங்கி,	பீேரா	நிைறய	அ க்கி	ைவத் க்
ெகாண் ,	யாராவ 	வி ந்தினர்கள்	வந்தால்	திறந் 	காட் வார்கள்.
அவ்வள தாேன	தவிர	ேவ 	பிரேயாசனமில்ைல;	பணம்	 டங்கி	வீணாகப்
ேபாகாமல்	ெவளிேய	வந் 	நாட் ன்	ெசல்வத்ைத	ேம ம்	வளர்க்க	ேவண் ம்.	

—காமராசர்	
இ 	என்ன	வாழ்க்ைக!	ெஜயில்	வாழ்க்ைக	ேபால்	இ க்கிற .	மி கக்காட்சி
சாைலயி ள்ள	 ரங்ைகப்	ேபான்ற	நிைலயில்	நான்	இ க்கிேறன்.	எல்ேலா ம்
என்ைனப்	பார்க் ம்	பார்ைவைய	எண் ம்ேபா 	அப்ப த்தான்	நிைனக்க
ேவண் யி க்கிற .	நான்	எளிைமயாக	வாழ	வி ம் கிேறன்.	எல்ேலா ட ம்
தமாஷாகச்	சிரித் ப்	ேபச	ேவண் ம்	என் 	ெகாள்ைள	ஆைச.	ஆனால்	அ

வதில்ைல.	 கழ்	என்ைனத்	ேத 	வந்தி க்கிற .	இதனால்	எளிைமயாக ம்,
எண்ணம்	ேபால ம்	வாழ	 யா 	ேபால்	இ க்கிற .	

— ஸ்லீ	(உலக	கராத்ேத	மன்னன்)	

எனக் 	நிலங்கள்	உண் .	எனி ம்	சி 	ேபாழ்தில்	ெவயிலில்	ேவைல	ெசய்
பழக்கமின்ைமயால்	விவசாயம்	ெசய் 	ஜீவிக்க	 யவில்ைல.	என்	மைனவி



மக்க ம்	அவ்வாேற	இ க்கின்றார்கள்,	என்	ெசய்வ !	

—வ.	உ.	சி.	(3-3-1923)(காைரக்	 யில்)	

என்	வாழ்நாளில்	நான்	எ திய 	எல்லாம்	தமிழில்	தான்.	வியாசர்	வி ந் ம்,
கண்ணன்	காட் ய	வழி ம்,	சக்கரவர்த்தி	தி மக ம்,	உபநிஷதப்	பலகணி ம்,	பல
வ டங்க க் 	 ன்ேப	கைதக ம்	தமிழில்தான்	எ திேனன்.	எனக்
ஆங்கிலத்தில்	சரளமாக	எ த	வரா .	விஞ்ஞான	ெசாற்கள்	அடங்கிய	 த்தக ம்
தமிழில்தான்	எ திேனன்.	தமிழிேலேய	 ழ்கி	வளர்ந்தவைன-என்ைனப்	பார்த்
தமி க் 	விேராதி	எதிரி	என்ப 	ேமாச - ப்ெபாய்-கலி கப் .	

—ராஜாஜி	(4-7-1965)	
ஒ வ க் 	24	வயதில்தான்	நல்ல	வாழ்க்ைக	ெதாடங் கிற .	என் ைடய
வாழ்க்ைகயி ம்	24	வயதில்தான்	நல்லேநரம்	வந்த .	

—ந கர்	திலகம்	சிவாஜிகேணசன்	

இந்நாட் ன்	ெபா ளாதார	நிைலைமையப்	பற்றி	 த்தர்கள்	எ திைவத்த
த்தகங்களிலி ந் 	நாம்	 தன்	 தலில்	அறிந்ேதாம்.	 த்தமதம்	ஓங்கி
வளர்த்தி ந்த	காலத்தில்	நிலம்	சம்பந்தமாகப்	பட்டா	மாற் ம்	உரிைமயில்ைல	என்
ரபசர்	ைரஸ்ேடவிட்ஸ்	எ தி ள்ள	 த்தகத்திலி ந் 	நாம்	அறிகிேறாம்.	அப்ேபா
நா 	ெசழிப்பாக ம்,	க்ேஷமமாக ம்	இ ந்த .	 லிக் 	ேவைல	ெசய்வைத
மக்கள்	ெவ த் 	வந்தனர்.	அம்மாதிரியான	 பாவ	 ணம்	இந்தியாவில்	எல்லா
கங்களி ம்	எக்காலத்தி ம்	இ ந் 	வ கிற .	

—லாலா	லஜபதிராய்	(18-4-1928)
(எர்ணா ளம்)	

ேகாவி க் ள்	 லஸ்தானம்	தவிர,	மற்ற	எல்லா	இடங்களி ம்	இந் மதத்ைத
நம்பாதவர்க ம்,	அதற் 	எதிரிைடயா ள்ளவர்க ம்	 ற்றித்திரிய
இடங்ெகா த் விட் ,	இந் 	மதத்ைதக்	ெகாண்டா வேதா 	அல்லாமல்,	இந்
மதத்தில்	பிறந் ,	அைதேய	நம்பி,	அதிேலேய	இ ந் 	அதற்காகேவ
இறந் ெகாண் 	இ க்கிற	இந் 	மக்கள்	ேகாவி க் ள்	 ைழயக் டா
என்ப 	ெபால்லாத	தைலவிதியாயி க்கிற .	என் ைடய	அபிப்பிராயத்தில்	இ
தீண்டாைமையவிடக்	ேகவலமானதாயி க்கிற .	

—பி. .ராஜன்(9-6-1928)
(லால் 	தா கா	 தலாவ 	 யமரியாைத	மாநாட் ன்	தைலைம	உைரயில்.)	

என்	 ழந்ைதப்	ப வத்தில்,	என்	தந்ைத	எனக் 	எ த	ஒ 	சின்னஞ்சிறிய
ேமைச ம்,	 த்தகங்கள்	ைவத் ப்	ப க் ம்	ரஹ்யா ம்,	ஒ 	தங்க	ேமாதிர ம்
வாங்கித்	தந்தார்.	அதன்	பின்	பைழய	சாமான்கள்	வாங் ம்	ஒ வன்	வந்தான்.



அவனிடம்	நான்	தங்க	ேமாதிரத்ைதக்	ெகா த்ேதன்.என்	ைக	நிைறய	அவன்
ேபரீச்சம்	பழம்	தந் 	ெசன்றான்.	

—பாரசீகக்	கவிஞர்	இமாம்	சாஅதி	
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பணவசதி	பைடத்தவர்கள்,	பிள்ைள	வாரி 	இல்லாதவர்கள்,	கல்வித் ைறக் 	நிதி
உதவேவண் ம்.	அவர்கள்	இந்தத்	தைல ைறயில்	ெசய் ம்	உதவி	பல	தைல ைற
மாணவர்க க் 	பயன்	அளிக் ம்.	கல்வித்	 ைறயில்	நாம்	ேபாதிய	 தலீ
ெசய் 	 ன்ேனறாவிட்டால்,	உலக	நா க டன்	நாம்	எந்தத்	 ைறயி ம்	ேபாட் ப்
ேபாட	 யா .	

—இரா.	ெந ஞ்ெசழியன்	(2-7-1974)
(தமிழக	கல்வி	அைமச்சர்)	

ன் 	வ டத்திற் 	 ன்	நான்	பட்டத் க் 	வந்த 	 தல்,	 ழந்ைத	மணத்ைத
நி த் கிற	விஷயமாய்க்	கவனம்	ெச த்தி	வந்ேதன்.	இந்த	விஷயத்ைதப்	பற்றி
நான்	தீர	ஆேலாசித்ததில்,	இந்தத்	தீைமைய	நி த்த	ேவண் மாயின்	அதற் 	ஒேர
வழிதா ண் .	அ ,	சட்டம்	ெசய்வ தான்	என்ற	 விற் 	வந்ேதன்.
இதனால்தான்	என 	பிறந்த	நாள்	தர்பாரில்,	பாலிய	விவாகத்ைதத்	த க் ம்ப
சட்டம்	ெசய்யத்	தீர்மானித்தி ப்பதாக	அறிவித்ேதன்.	

—மண் ராஜா	(13-4-1928)
(லா ரில்)	

இந்திய	சட்ட	சைபையப்	பற்றிய	சட்டத்தில்	ேகள்வி	ேகட் ம்	 தந்தரம்,	ெகாஞ்சம்
பிரதிநிதித்வம்	ேபான்ற	அ லமான	சில	பாகங்கள்	இ க்கின்றன.	அதிகாரிகள்
இந்தியப்	ப ப்பாளிகளிடத்தில்	அவநம்பிக்ைக	ைவக்காமல்	அவர்கேள
வி வாசித் 	அவர்கள்	ேதச	அரசாட்சியில்	ஈ ப ம்ப 	ெசய்ய	ேவண் ம்.
அவர்கைளப்	பைகவர்களா ம்ப 	அதிகாரிகள்	நடந் ெகாள்ளக் டா .
இந்தியாவின்	தரித்திரம்,	ஆட்சி	 ைறயின்	அைமப்பினால்	ஏற்ப கிறேத
ெயாழியத்	தனிப்பட்ட	அதிகாரிகளால்	ஆக்கப்ப கிறதில்ைல.	

—தாதாபாய்	நவ்ேராஜி	
(1893-ல்	லா ரில்	நைடெபற்ற	ஒன்பதாவ 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்.)	

நான்	ெசய் ம்	ஒவ்ெவா 	ெசய ம்,	நான்	அ பவிக் ம்	ஒவ்ெவா 	ேவதைன ம்,
என்ைன	எல்லாவிதத்தி ம்	 திய	மனிதனாக	மாற் கின்றன.	வ ைம,	அன் ,
அதிகாரம்,	ேகாபம்,	ேநாய்,	 யரம்,	ெவற்றி	எல்லாம்	என்	மனத்தில்	 ைதத்
கிடக் ம்	பல்ேவ 	சக்திகைள	ெவளிக்ெகாணர்கின்றன.	இைவகளினால்	என
அற்ப	ஆைசகள்	பாதிக்கப்	பட்டா ம்	என 	மேனாசக்தி	ெப வ
தைடப்ப வதில்ைல.	



—கவிஞர்	எமர்சன்	

நாேன	பிற்பட்ட	வ ப்ைபச்	ேசர்ந்தவன்தான்.	பணம்	கட்ட	வசதியின்றி	உபகாரச்
சம்பளம்	ெபற் த்தான்	ப த்ேதன்.	ஆகேவ,	பணம்	கட் ப்	ப ப்பதில்	உள்ள	கஷ்டம்
எனக் த்	ெதரி ம்.	

—அறிஞர்	அண்ணா	(23-3-1967)	
இலக்கியத்ைத	நான்	கற்ேறன்	இல்ைல.	நான்	நிைனத்தைதப்	பிறர்	 ரிந் ெகாள்ள
ேவண் ம்.	அதற் 	என 	ெமாழி	எனக் 	உதவேவண் ம்.	அ வைரயில்	என
ெமாழியறி 	எனக் 	உத கிற 	என் 	நம் கிேறன்.	

—எம்.	ஜி.	ஆர்.	(23-12-1975)	

ன்ெபல்லாம்	ேயாசைன	ெசால்வதற்காகச்	சில ம்,	அைதக்	ேகட்பதற்காகப்
பல ம்	இ ந்தார்கள்.	அதனால்	ேயாசைன	ெசால்பவர்க க் 	மதிப் ம்
மரியாைத ம்	இ ந்தன.	ஆனால்,	இப்ேபாைதய	நிைலைம	அப்ப யில்ைல.
ேநர்மாறாகப்	ேபாய்விட்ட .	ேயாசைனகைளத்	ேத ,	நாம்	எங் ம்	ேபாக
ேவண் யதில்ைல.	நம்	இ ப்பிடம்	ேத த்	தாமாக	ேயாசைனகள்	அ க்க க்காய்
வந் 	 வி ம்	நாள்	இ .	

—அகிலன்	

உண்ைம	என்	உடலில்	ஊறிக்	கிடக்கிற .	என்னிடமி ந் 	அதைன	எதனா ம்
அகற்றிவிட	 யா .	

—காந்திய கள்	
தன் ைடய	 தந்திரத்ைதக்	காப்பாற்றிக்	ெகாள் வதற் ,	 க்க	 க்கப்
பிறைர	நம்பியி க் ம்	ஒ 	நா 	உதவாக்கைர	நாடா ம்.	

—ேந 	(27-11-1962)	

பிரசங்கம்	ெசய்வ 	எனக் 	எப்ெபா ம்	பி க்கா .	அக்காலத்தி ம்	சரி,
இப்ெபா ம்	சரி,	ஆனா ம்	பிரசங்கம்	ெசய்யாமேல	இ க்க யவில்ைல.
தனிேய	பிரசாரம்	ெசய்யப்	ேபான	ேபாேதா,	அல்ல 	பிறர்	வற் த்தலினாேலா	ேபச
ேவண் யி க்கிற .	அப்ப 	நான்	 தன்	 தலாகப்	பிரசங்கம்	ெசய்த 	எளிங்க
நாய்க்கன்பட் 	என்ற	கிராமத்தில்	அவ் ர்	வி நக க் ச்	 மார்	5	ைமலில்
உள்ள .	 மார்	200	வீ கள்	ெகாண்ட	சி 	கிராமம்.	 ப்பராய	பந் 	என்ற
மற்ெ 	காங்கிரஸ்	ஊழியர்	என் டன்	வந்தி ந்தார்.	 ட்டம்	500	ேபர்	இ க் ம்.
அதாவ 	அந்தக்	கிராமத்தார்	எல்ேலா ேம	வந்தி ந்தார்கள்.	

—	காமராசர்	
கல்யாண	வயைத	உயர்த்த	ேவண்டாம்;	 	சாந்திக்	காலத்ைதத்	தள்ளி	ைவத் க்



ெகாள்ேவாம்	என் 	ைவதீகர்கள்	சமாதானம்	ெசால் கிறார்கள்.	அவ்வா
ெசய்வதற் ப்	பதிலாகக்	கல்யாண	வயைதேய	தள்ளி	ைவத்தாெலன்ன	 கிப்
ேபாய்வி ம்?	என்	ெசன்ைன	நண்பர்கள்	அறிந்தி ப்ப ேபால்	சமஸ்கி தத்தில்
எனக் 	அவ்வள 	 லைமயில்லாவி ம்	நா ம்	ஏேதா	சிறி 	சமஸ்கி தம்
அறிந்த	வைரயில்,	பண்ைடக்காலத்தில்	இந் க்கள்	அவ்வப்ேபா 	காலப்	ேபாக் க்
ேகற்றவா 	நடந் 	ெகாண்டதனால்தான்	ேமன்ைம	ெபற் 	விளங்கினர்கள்
என்றறிந்ேதன்.	அத்தைகய	உத்தமமான	 ைறைய	இந் க்கள்	தத் வஞான
விவாதங்களா ம்	நம்நா 	ஒ 	நா ம்	 ன்ேனற்றமைடயா .	

—லாலா	லஜபதிராய்	(14	-	4	-	1928)
(ெசன்ைன	ேகாகேல	ஹாலில்)	

இந்தியாவில்	 ம்பக்	கட் ப்பா 	திட்டத்ைத	ஆண்கேள	எதிர்க்கிறார்கள்.
அதனால்	அந்தத்	திட்டம்	எதிர்பார்த்த	அள 	ெவற்றி	ெபறவில்ைல.	ேம ம்,
பழங்காலந்	ெதாட் 	தி மணங்களில்	வாழ்த் கிறவர்கள்	ஏராளமான
ழந்ைதகைளப்	ெப ம்ப 	வாழ்த்தி	வ கிறார்கள்.	அந்தப்	பழக்கம்	இன்ன ம்

நீ க்கிற .	மக்கள்	ெசல்வம்	தான்	ெபரிய	ெசல்வம்	என்ற	எண்ணம்	இன்ன ம்
நீ த் 	வ கிற .	 ம்பக்	கட் ப்பா 	திட்டம்	ெவற்றி	ெபறாததற் 	அ ம்	ஒ
காரணம்.	

—பிரதமர்	இந்திரா	காந்தி	
எ ம்	ேபச் 	வாக்கில்	'கி'	என்ற	அைடெமாழிையப்	ெபற் 	வ ம்.	எப்ப ?	பணம்,
கிணம்,	சங்கம்,	கிங்கம்,	சினிமா,	கினிமா,	நாடகம்,	கீடகம்,	கட்சி,	கிட்சி,	வீ ,
கீ ,	ேசா ,	கீ ,	காப்பி,	கீப்பி,	என் 	வ ம்.	அதனால்தான்	நந்தனாைர	கிந்தனர்
என் 	ெபயர்	ைவத்ேதன்.	ஆனால்	என்	ெபயைர	மட் ம்	நீங்க	அப்ப ச்	ெசால்லலாம்
என்றால்	ஏமாந் 	ேபாயி வீங்க.	ஆமாம்,	ஆமாம்,	ெசால்லிப்	பிட்ேடன்.	கி ஷ்ணன்
-	கி ஷ்ணன்தான்.	-	

—கைலவாணர்	என்.	எஸ்.	கி ஷ்ணன்	

நான்	உண்ைமயில்	யாைரயாவ 	பிரதிபலிக்கின்ேறனா	என் 	வியப்ப ண் .	பலர்
என்னிடத்தில்	அன் 	ெச த் கிறார்கெளன்றா ம்,	நான்	யாைர ம்
பிரதிபலிக்கவில்ைல	என் தான்	நிைனக்கின்ேறன்.	நான்	கீழ்	நா ம்	ேமனா ம்
ேசர்ந்த	ஒ 	விந்ைதயான	கலப் ப்	ேபர்வழி.	நான்	எந்த	இடத் க் ம்	ேசராதவன்.
ஒ ேவைள	என் ைடய	எண்ணங்க ம்,	ேபாக் ம்	கீழ்நாட்ைடவிட	ேமனாட் க் ப்
ெபா ந்தியைவயாக	இ க்கலாம்.	ஆனால்	கணக்கற்ற	வழிகளில்,	இந்தியா	தன்
எல்லா	மக்கைள ம்	பற்றிக்ெகாள்வ 	ேபான் 	என்ைன ம்	பற்றிக்	ெகாள்கின்ற .	

—ேந 	

நாம்	சிரார்த்தம்	என் ம்	ேபரால்,	பல	தானங்க ம்,	ெவள்ளி,	தங்கம்



ஆகியவற்றால்	பாத்திரங்க ம்,	அரிசி,	காய்கறிக ம்	 றிப்பிட்ட
ச கத்தவர்க் க்	ெகா த்தல்	அவசியெமனக்	க தி	அவ்வா 	ெசய்
வ கின்ேறாம்.	இதனால்	நம்	பிதிர்கள்	 வர்க்கத்ைத	யைடவார்கள்	என் ம்
நம் கிரேறாம்.	இவ்வா 	பிள்ைளகள்	ெசய்வதால்,	தந்ைத	தான்	ெசய்த
பாபத்தினின் ம்	மீ வ 	உண்ைமயாயின்	நம 	தத் வமான	‘அவனவன்
ெசய்தவிைன	அவனவைனச்	சா ம்’	என்ப 	ெபாய்யாகப்	ேபாகின்றதன்ேறா?
ஒ வன்	ெசய்த	 ற்றத்திற்காக	அவைனச்	சார்ந்தார்	மன்னிப் க்	ேகட் க்
ெகாண்டால்,	ேகார்ட்டார்	வி வார்களா?	உண்ைம	நீதிபதி	விடமாட்டான்.	லஞ்சம்
வாங் பவேன	அதற் 	ஒ ப்ப வான்.	

—வ.	உ.	சி.	(3	-	3	–	1928)	

(காைரக் யில்	
என் ைடய	நண்பர்கள்	ஏெழட் ப்	ேபர்கள்	ெசால்லி	ைவத்த ேபால,	ெதாடர்ந்
அவரவரின்	42வ 	வயதிேல	ஒ வர்பின்	ஒ வராக	ெசத் க்
ெகாண் ந்தார்கள்.	நண்பர்கள்	42	வயதில்	இறந் 	வி கிறார்கள்.	நா ம்
42வ 	வயதில்	இறந் விடப்	ேபாகி ேறாம்	என் 	எண்ணிேனன்.	ஆனால்	எனக்
43	-	44	ஆகி ம் ட	நான்	சாகவில்ைல.	பிற தான்,	நான்	ெபா த்	ெதாண் ல்
இறங்க	ஆரம்பித்ேதன்.	

—ெபரியார்	

ஒ 	 ைற	நான்	ெசன்ைன	பச்ைசயப்பன்	கல் ரி	ஆண் 	இ தி	விழாவில்
உைரயாற்றிேனன்.	இந்தச்	ெசய்திையத்	தினமணி	ேபப்பரில்,	“ம.	ெபா.	சி.	இ தி
உைரயாற்றினர்“	என் 	ேபாட் ந்தார்கள்.	இ 	நடந் 	25	ஆண் க க்
ேமலாகி	விட்ட .	ஆனால்	நான்	இன் ம்	உைரயாற்றிக்	ெகாண் தான்
இ க்கிேறன்.	

—ம.	ெபா.	சி.	
சத்ெதன் ம்	ெசம்ெபா ைள	உன் தற் ம்	ேபாற் தற் ம்	உரிய	இடமாகக்
ேகாயில்கள்	கட்டப்பட்டன.	நாளைடவில்	அக்ேகாயில்களி ம்	சாதிப்ேபய்
ைழந் விட்ட .	ஒ 	 ட்டத்தார்	இங் ம்,	மற்ெறா 	 ட்டத்தார்	உங் ம்,

இன்ெனா 	 ட்டத்தார்	அங் ம்	நின் 	கட ைள	வழிபட	ேவண் மாம்.	கட ள்
ன்னிைலயி மா	உயர் 	தாழ் ?	கட ைள	மரம்,	ெச ,	ெகா ,	பாம் ,	சிலந்தி,

யாைன	 தலியன	 சித்ததாகப்	 ராணங்கள்	 கல்கின்றன.	கட ளின்
உ வங்களின்	மீ 	ஈக்கள்	ெமாய்க்கின்றன.	பல்லிகள்	ஓ கின்றன.
இைவகட்ெகல்லாம்	இைறவைனத்	ெதா ம்	உரிைமயி க் ம்ேபா ,	ஆறறி ைடய
மனித க்கா	அவ் ரிைமயில்ைல.	சாதியார்	ெகா ைம	என்ேன!	என்ேன!	

—தி .	வி.	க.	(7	-	5	-	1927)	



(மாயவரம்	சமரச	சன்மார்க்க	மாநாட் ல்)	
நம்	நாட்ைடப்	ெபா த்தவைரயில்	ேகட்க	ேவண் யவர்கள்	ேகட்க	ேவண் ய
ைறயில்	ேகட்டால்,	ஏைழ	எளியவர்கள் ட	இயன்ற	அள 	த வார்கள்!

ஒன் க் க்	ேகட் 	வாங்கி,	அைத	ேவரெறான் க் ப்	பயன்ப த்தி,	யாேர ம்
அ பற்றிக்	ேகட்டால்,	நீ	யார்	ேகட்பதற் 	என் 	சிலர்	 வதால்தான்,
மக்க க் க்	 ழப்பம்	ஏற்ப கிற .	

—அறிஞர்	அண்ணா	(24	-	3	-	1968)	

பணக்காரர்க க் ம்,	ஏைழக க் ம்	இைடேய	உள்ள	இைடெவளிையக்	 ைறக்க
ேவண் ம்	என்ற	ெகாள்ைகைய	ஆதரிப்பவன்	நான்.	அதற் 	என்னல்	 ந்தைத
நா ம்	ெசய்கிேறன்.	என் ைடய	 ைரவ க் 	மாதம்	550	 பாய்	ஊதியமாகக்
ெகா க்கிேறன்.	சைமயற்காரர்க க் 	மாதம்	250	 பாய்	ெகா த் 	இலவசச்
சாப்பா ம்	ேபா கிேறன்.	

—ஜிேதந்திரா	

(இந்தி	ந கர்)	
நான்	வாழ்ந் 	ெகட்டவனில்ைல	ஏெனன்றால்	நான்	எப்ேபா ம்	வாழேவயில்ைல.
‘சரிதான்	ேபாடா‘	என் 	எல்லாவற்ைற ம்	 க்கி	எறிபவன்.	தமிழ்	நாட் ேலேய
எல்லாவற்ைற ம்	ம க்கின்ற	ஆள்	நான்	ஒ வன்தான்.	

—கவிஞர்	 ரதா	(25	-	7	-	1971)	

	

உலகம்	எனக் க்	ெக தல்	ெசய்தி ந்த	ேபாதி ம்,	நான்	எனக் ச்	ெசய்
ெகாண்ட	ெக தல்	அைதவிடக்	ெகா ய .	

—ஆஸ்கார்	ஒயில் 	(1895)	

ெபா 	வாழ்வில்	இ ப்பவர்க க் ச்	சற் 	அள க் 	மீறிய	நாணய ம்,
கட் ப்பா ம்,	உ தி ம்,	தியாக	 த்தி ம்	ேவண் ம்.
உத்திேயாகத்திலி ப்பவர்க க் 	இைவ	ேவண் ய 	இல்ைல	என்பேதா ,
இைவகள்	உள்ளவர்கள்	உத்திேயாகத்தில்	ெவற்றி	ெபற ம்	 யா .	

—ெபரியார்	
அரிஜன்	என்றால்	விஷ் ைவ	நம் கிறவன்	என் 	அர்த்தம்.	நான்	விஷ் ைவேயா,
சிவேனேயா	நம் கிறவன்	அல்ல.	எனேவ	என்ன	அரிஜன்	என் 	ெசால்வ 	எப்ப ப்
ெபா த்தமா ம்?	எனேவ,	அப்ப 	ெசால்லாதீர்கள்.	

—பசவலிங்கப்பா	



கடந்த	பத்தாண் களாகப்	பல்கைலக்	கழகங்க ம்,	ெபா 	ஸ்தாபனங்க ம்
வற் த்தி	அைழத்ததற்கிணங்கி	யான்	அெமரிக்க	ஐேராப்பாவில்	பத் 	மாதகாலம்
நீண்ட	பயணம்	ெசய்ேதன்.	என 	நீண்ட	பயணத்தில்	இ 	ெசாற்ெபாழி கள்
ெசய்ேதன்.	எங் ம்	ெபா 	மக்க க் 	இந்தியாைவப்	பற்றி	ஒன் ேம
ெதரியவில்ைல	ஆனல்	அறிய	ேவண் ெமன்ற	வி ப்ப ள்ள .	சர்வேதச
அரசியலில்	இந்தியா	 க்கியமானதாக	ஆகிவ கிற .	

—கவி	சேராஜினி	ேதவி	(22	-	1	-	1929	

(பம்பாயில்)	
ெபண்கள்,	தங்க க் க்	கிைடக்கின்ற	சந்தர்ப்பங்கைளப்	பயன்ப த்தி,
வாழ்க்ைகயில்	 ன்ேனற	ேவண் ம்.	நான் ட	சந்தர்ப்பங்களின்	பயனாக
உ வானவள்தான்.	

—விஜயலட் மி	பண் ட்	(6	-	5	-	1963)	

என்	தந்ைதயின்	ேப தவியிராவிட்டால்,	சிறந்த	கவிைதகைளத்	தரம்	பிரித்
உண ம்	வாய்ப் 	எனக் க்	கிட் யி க்கா .	நாங்கள்	சின்னஞ்சி
ழந்ைதகளாக	இ ந்த	ேபாேத	எங்க க் 	அவர்	அ ம்பா 	பட் ப்	பாடம்	கற் க்

ெகா த்தார்.	என்	தந்ைத	இல்ைலெயன்றால்	நானில்ைல	என் 	நான்
ெப மிதத் டன்	 ேவன்.	

—ெதா ல	தாதத்	(வங்காளப்	ெபண்	கவிஞர்)	
நம 	கலாசாைலகளில்	ெதாழிற்கல்வி	கற்பிக்க	ேவண ம்.	பண ள்ளவர்கள்
ேதசசரித்திரம்	 ேகாள	சாஸ்திரம்,	தத் வ	சாஸ்திரம்	 தலியைவகளில்	ேதர்ச்சி
ெப வதற் 	ேவண் ய	கல்விையக்	கற்கலாம்.	சாதாரண	மாணவர்கள்	எல்ேலா ம்
நன் 	எ த ம்	ேபச ம்,	அவசியமானால்	உபநியாசம்	ெசய்ய ம்	ேவண் ய
கல்விையக்	கற்பேதா ,	ெதாழிற்	கல்விைய ம்	கற்கேவண் ம்.	தந்தி	வாசிக் ம்
அள 	ஆங்கில ம்	கற் க்ெகாள்ள,	விவசாயம்,	ைகத்ெதாழில்	ஆகியவற்ைற
மாணவர்கட் ப்	ேபாதிக்கேவண் ம்.	நன்ெசய்,	ேதாட்டம்	ஆகியவற்றில்	மாணவ,
மாணவிக க் ப்	பயிற்சி	அளித்தல்	அவசியமா ம்.	

வ.	உ.	சி.	(3	-	3	-	1928)	
(காைரக் யில்)	

என் ைடய	அகவாழ் ம்,	 றவாழ் ம்	என் ைடய	இனத்தாரின்	இறந்தவ ம்,
இ ப்பவ ம்	உைழப்பினேலேய	ஆக்கப்பட் க்கின்றன	என்பைத	நான்
நாள்ேதா ம்	உணர்கிேறன்.	பிறர்	உைழப்பால்	நான்	எவ்வள 	நன்ைமையப்
ெபற்ேறாேனா,	அத் ைண	நன்ைமைய	நான்	பிற க் ச்	ெசய்ய	எவ்வள 	உைழக்க
ேவண் ம்.	



—ஐன்ஸ் ன்	

	

தன்	 ழந்ைதகள்	மீ 	அக்கைற	உள்ள	யா ம்	அவர்கைள	அரசியலில்
விடமாட்டார்கள்.	அதனால்	தான்	என்	மகன்கைள	நான்	அரசியலில்	ெந ங்க
விடவில்ைல.	

—பிரதமர்	இந்திரா	காந்தி	
ெதாண் 	சதவிகித	சிந்தைனயின்	ஆற்றல்,	சாதாரண	மனிதனால்
வீணாக்கப்ப கிற .	எனேவ	ெதாடர்ந் 	அவன்	ெபரிய	தவ கைளச்	ெசய் க்
ெகாண்ேட	இ க்கிறான்-சரியான	பயிற்சிையப்	ெபற்ற	மனிதேனா,	மனேமா
ஒ ேபா ம்	தவ 	ெசய்வதில்ைல.	

—விேவகானந்தர்	
அத்தந்த	இனத்தவர்கைள	அந்தந்த	இனத்தவர்கள்	பாராட்ட	ேவண் ம்.	ந கைர
ந கர்	பாராட்ட	ேவண் ம்.	இைசயைமப்பாளைர	இைசயைமப்பாளர்	பாராட்ட
ேவண் ம்.	அ தான்	 ைற.	

—	சிவாஜி	கேணசன்	

மற்ற	மாகாணங்கைளப்	பார்க்கி ம்	வங்காளப்	ெபண்	மக்களின்	நிைலைம	மிக ம்
தாழ்ைமயாகேவ	இ க்கின்ற .	கல்கத்தாவில்	ஒ 	ெபண்	நீதிபதியாவ ,
ெகளரவ	மாஜிஸ்திேரட்டாவ 	கிைடயா .சி வர்சி மியர்	நீதிமன்றத்திற் ,
அவசியம்	ெபண்கைளேய	மாஜிஸ்திேரட் களாக	நியமித்தல்	ேவண் ம்.	ப தா
ெபண்கள்,	தாராளமாய்ப்	பாங்கிகளில்	ெபா ள்	ேபாட் ,	வர 	ெசல 	ெசய்யப்
ெபண்மக்கட்காக	பிரத்திேயகமாக	ஒ 	பாங்கி	இ த்தல்	ேவண் ம்.	

—ெசல்வி	கார்னீலியா	ெசாராப்ஜி	(11-7-1929)	
(கல்கத்தாவில்)	

ெபரியவர்கள்	எல்லாம்	எ தியி க்கிறார்கள்.	அவற்ைறேய	வாங்கிப்	ப க்க
மாட்ேடன்	என்கிறார்கள்.	எனக் 	என்னேமா	 த்தகம்	ேபாட	ேவண் ம்	என்ேற
ேதான்றவில்ைல	ஆைசக்காகத்தான்	கவிைத	எ கிேறன்.	

—தி மதி	ெசளந்தரா	ைகலாசம்	(27.1.1912)	
இந்தியா	வி தைல	ெபற்ற	பிற 	நம்	கல்வி ைறைய	அ ேயா 	மாற்றாமல்
ேபான 	நாம்	ெசய்த	மிகப்	ெபரிய	தவ களில்	ஒன் .	கல்விப்	பயிற்சி	என்ப
வ ப் 	அைறயில்	ெப ம்	பயிற்சி டன்	நின் 	விடா .	வாழ்	நாட்கள்	 ரா ம்	கல்வி
கற்க	ேவண் ம்.	 ல்களிலி ந் 	மத்திரமின்றி	நம்ைமச்	 ற்றி ம்	ெவளி
நா களி ம்	நடக் ம்	சம்பவங்களிலி ந் ம்	விஷயங்கைளக்	கற் க்ெகாள்ள



ேவண் ம்.	

—பிரதமர்	இந்திராகாந்தி	(5-1-1973)	

என்	 ழந்ைதகளின்	நல க்காகேவ	கைலத் ைறக் 	வந்தவள்	நான்.	என்ைன ம்
என்	 ழந்ைதகைள ம்	ெப ைமப்ப த்திய 	கைல	உலகம்.	ஆக,	தாயாக
இ ப்ப ,	கைலஉலகில்	 கழ்	ெப வ 	இரண் ேம	எனக் ப்	ெப ைமதான்.	

—ந ைக	ெசளகார்	ஜானகி	
ஒ 	ெபண் க் 	மிக ம்	அழகான	ெபா ள்	 டைவதான்.	அதிக	அள
ெகளரவமான	ெபா ம்	அ தான்.	

—மரியா	ெதேரசா	(15-12-1964)	
( ராதன	ேபார்பன்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	இளவரசி)	

நாய்க் ச்	 ைவ	உணர்ச்சி ம்	ேமாப்ப	சக்தி ம்	அதிகம்.	யாராவ 	ேகாபித்த டன்
நாய்	அவர்கள்	ைகைய	நக் ம்.	இ ,	தங்கைளச்	சமாதானப்	ப த் வதற்காக
என் 	சிலர்	நிைனக்கி ர்கள்.	இ 	சரியல்ல.	இன் ம்	ேகாபம்	உங்களிடம்
இ க்கிறதா	என் 	 ைவயின்	 லம்	அறிந் 	ெகாள்ளேவ	இப்ப ச்	ெசய்கிற .	

—ஸி.	பி.	ட்ேரக்	
வாழ்க்ைகயில்	ஒ ெவறி	ஏற்பட்டால்தான்	பி ப் டன்	 ன்ேனறி	வாழ ம்.
அைதச்	சமயம்	ெகா க்கிற .	அ 	ெசால் கிற	ேமாட்சத்ைதக்
ெகா க்காவிட்டா ம்	இ 	ேபா ம்.	அந்த	ேமாட்சத்ைதவிட	இ 	ேமலான .	

— ைமப்	பித்தன்	
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ெதாழில்களிேல	ஒன் 	ஒஸ்தி.	மற்ெறான் 	மட்டம்	என் 	நான்	என் ம்
நிைனத்ததில்ைல.	ேமல்	நாட் னர்ேபால்	ெதாழில்	என்றால்	எல்லாேம	ெகளரவமான
ெதாழில்தான்	என் தான்	நிைனத்ேதன்.	சிைக	அலங்காரத்	ெதாழில்,	சலைவத்
ெதாழில்,	ேரா 	ெப க் கல்,	 லி	ேவைலெசய்தல்,	ரிக்	ஷா	இ த்தல்,	இப்ப
எத்தைனேயா	ெதாழில்களி க்கின்றன.	தி ட் த்	ெதாழில் ட	இ க்கிற .
ஆனால்	நம்	நாட் ேல	ப த்தவன்	இவற்ைறெயல்லாம்	 ணிந் 	ெசய்ய	 மா?

யாேத!	ஆனால்,	சினிமாவில்	ந கனாக	ஆனால்,	இத்தைன	ெதாழில்கைள ம்
ெசய்பவனாக	ந ப்பிலாவ 	ஆகலாம்	அல்லவா?

—ெஜமினி	கேணசன்	(1971)	

என 	 ப்ெபயர்	 கம 	மன் ர்	அலிகான்	பட்ேடா .	என 	ெபற்ேறர்க ம்,
நண்பர்க ம்	எப்ேபா ம்	என்ைன	“ைடகர்“	என்ேற	அைழப்பார்கள்.	ஏன்	அப்ப
அைழக்கிறார்கள்	என்ப 	எனக் 	உண்ைமயிேலேய	 ரியவில்ைல.	நான்	சின்னக்
ழந்ைதயாக	இ ந்தேபா 	இரண் 	கால்கைள ம்	மடக்கி,	இரண் 	ைககேள ம்

ஊன்றிப்	 லி	ேபாலப்	பாய்ந் 	பாய்ந் 	ேவகமாகத்	தவழ்ந் 	விைளயா ய	 ண் .
அைதத்	தவிர	 லிக் ம்	எனக் ம்	எந்தவித	சம்பந்த ம்	கிைடயா .	

—பட்ேடா 	

(உலகப்	 கழ்ெபற்ற	கிரிக்ெகட்	ஆட்டக்காரர்)	
வீ 	வீடாகச்	ெசன் 	'ஓட்'	ேசகரிப்ப 	ெப ந்தவறான	காரியம்.	ெபா 	மக்கள்
தங்கள்	ெபா ப்ைபக்	கடைமைய	உணர்ந் 	நடந் ெகாண்டால்	‘ஓட்’	ேசகரிக் ம்
வீண்	ேவைல	ஏன்?பயனற்ற-உயரிய	 ண	நலன்	அற்ற-திறனற்ற	ஒ வைர	மக்கட்
பிரதிநிதி	என் 	 றி,	அந்த	மனித க் 	’ஓட்’	ேபா மா 	ேபாய்க்	ேகட்ப
வாக்காளைர	அவமானப்	ப த் வதா ம்.	

—லார் 	ெமக்காேல	(1832)	

‘என்	வாழ்க்ைக	ஓய் 	ஒழிச்சல்	இல்லாமல்	இ க்கிற .	நான்	இன் ம்	நிைறேவற்ற
ேவண் ய	காரியங்கள்	ஏராளமாக	இ க்கின்றன.	பிேரசியரிடமி ந் 	உலகச்
சாம்பியன்	பட்டத்ைத	மீண் ம்	ெபறேவண் ம்.	வீட் ல்	ஓய்வாக	உட்கார்ந்தி க்க
ேவண் ம்	என்ப தான்	வி ப்பம்	.	சாதாரண	மனிதைனப்ேபால்	ஓய் 	ெபற
ேவண் ம்.	கைடக க் ப்	ேபாய்	வரேவண் ம்.	 ல்	ெவட் யப 	உலவ	ேவண் ம்.
ஒப்பந்தம்,	வழக் ,	விவகாரம்	என்பெதல்லாம்	இல்லாமல்,	வீண்ேபச் 	விரயம்
இல்லாமல்,	ேமைடப்	ேபச் 	 ட்டம்	என்பெதல்லாம்	இல்லாமல்,	நிம்மதியாக



ஓய்ெவ த் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அ தான்	என்	ஆைச.	
— கம்ம 	அலி	(உலக	 த் ச்சண்ைட	வீரர்)	

நான்	எந்த	ஏணிைய ம்	உதவியாகக்	ெகாண் 	வாழ்க்ைகயில்	 ன்ேனறவில்ேல.
ெவ ம்	உைழப்பின்	சக்தி	ஒன்றினாேலேய	 ன் க் 	வந்ேதன்.	எல்லா
இைளஞர்க ம்	என்ேனேய	பின்பற்ற	 யன் ,	வீண்ேமாசம்	ேபாக	ேவண்டாம்.	

—ஜார்ஜ்	ெபர்னார்ட்ஷா	
ெபண்கள்	ைவர	நைககள்	அணிவதன்	காரணம்,தாங்கள்	அணிந்தி க் ம்	ைவர
நைககைளப்	பிறர்	பார்க்கேவண் ம்	என்பதற்காக	அல்ல!	பிறர்	கண்	பார்ைவைய
ைவர	ஒளியின்	உதவியால்	இ த் த்	தங்கைளப்	பார்க்கச்ெசய்ய	ேவண் ம்
என்ப தான்.	

—சர்.	சி.	வி.	ராமன்	

உலகத்திற்ேக	நாம்	வழிகாட் ப்	ேபாேவாம்;	நாம்	 	உலகம்	காண்ேபாம்.
இந்தியா க்ேக	வழிகாட்டக் ய	சக்தி	உைடயவராக	இ ப்ேபாம்.	அேனக
ேகாளா கள்	இ ந்தா ம்	அைவ	எல்லாம்	உடேன	மாறிவி ம்.	அ
ெசய்கிறவ ைடய	லட்சியத்ைதப்	ெபா த்தி க்கிற .	

—ெபரியார்)	19-1-1973)	

	

நான்	கைதக க்காக	ஹாலி ட்ைடத்	ேத ப்ேபாவதில்ைல.	என்	கைதகள்
ஹாலி ட்	ேபான்ற	இடங்க க் ப்	ேபாக	ேவண் ம்	என	ஆைசப்ப பவன்	நான்.
என்	கைத	மீ 	யாராவ 	உற 	ெகாண்டாட	நிைனத்தால்,	அவர்கள்	என்	அ த்த
வீட் க்காரர்கள்,	எதிர்	வீட் க்காரர்கள்	இப்ப 	யாராக	ஒ வராகத்தான்	இ க்க

ம்.	காரணம்	நான்	ந த்	ெத விலி ந் 	கைதகைளத்	ேதர்ந்ெத க்கிேறன்	

—ஏ.	எஸ்.	பிரகாசம்	

(கதாசிரியர்–ைடரக்டர்)	
நாம்	உலகத்தின்	ெவவ்ேவ 	இனங்கள்.	நம 	 யநலங்கள்	ெவவ்ேவறானைவ.
ஆைகயால்	அந்த	நிைலயில்	நாம்	ஒன் பட	 யா .	ஆனால்	அந்நிைலக்
அப்பா ம்	ஓர்	உலகம்	இ க்கிற .	அங்ேக	நம் ைடய	நம்பிக்ைகக ம்,
ஆைசக ம்,	திறைம ம்,	பல ம்	சமமானைவ.	அந்த	நிைலயில்	உலகம்	 ேம
மனித	 லம்	ஒன் 	ேச மிடம்	இங் தான்	கிழக் ம்	ேமற் ம்	உண்ைமயிேலேய
ஒன் 	ேச கின்றன.	எதிர்	காலத்தில்	சத்தியத் க்காக ம்	அன் க்காக ம்
பயணம்	ெசய்பவர்கள்	இளைமயான	ேராம்	நகரத்தின்	மனதில்	ஆதர 	ெப ம்ப
என்னால்	ெசய்ய	 ந்தால்,	நான்	என்ைன	அதி ஷ்டசாலியாக	எண்ணிக்



ெகாள்ேவன்.	

—கவி	ரவீந்திர	நாத்	தா ர்	(10-6-1926)	

(ேராம்	பல்கைலக்	கழகத்தில்)	
எனக் ப்	பின்னர்	உலகம்	என்ைனப்பற்றி	நல்லேதா,	ெகட்டேதா	எ
ேவண் மான ம்	ெசால்லி	விட் ப்	ேபாகட் ம்.	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	விஞ்ஞான
உலகம்	எனக் க்	கவிபாட	ேவண் ம்	என	நான்	வி ம்பவில்ைல.	நான்	கண்டறிந்த
உண்ைமகள்	வளர்ந் 	வ ம்	விஞ்ஞான	சம்பிரதாயத்தில்	ஒன்றி	இைண மானால்
அைதக்	காட் ம்	எனக் த்	தி ப்தியளிக்கக்	 ய	ேவ 	எ ம்	இல்ைல	

—ேஜ.	பி.	எஸ்.	ஹால்ேடன்	

(விஞ்ஞான	ேமைத	
நான்	பல	காலத்ைதப்பற்றி	எ கிேறன்.	ஆனால்	நிகழ்காலம்	தவிர	ேவ 	எந்தக்
காலத்ைதப்	பற்றி ம்	நான்	கற்பதில்ைல.	அந்த	நிகழ்காலத்ைதேய	இன் ம்
நன்றாகக்	கற் த்	ேதரவில்ைல.	அ ேவ	என்	வாழ்நாளில்	கற் த்	ேதற

யாததாக	உள்ள .	

—ெபர்னார்ட்	ஷா	

என்	நண்பரிற்	பலர்	-	ெசல்வ ம்	அறி ைடைம ம்,	ேபச் 	வன்ைம ம்	ெபற்ேறார்.
‘ஒ வைர	ஒ வர்	இ த் த்	தள் கின்றார்கள்;	ஆதலின்	ேகாயி க் ச்
ெசல்வதில்	க த் 	வரவில்ைல	என் 	 கின்றார்கள்.	அவர்கேள	சில	இந்திரிய
அ பவத்திற்காகப்	பல	இ பட் த்	தம்	மைனவி	மக்க டன்	 ன் ற் க்
ெகாட்டைகயி ள்	 ைழகிறார்கள்.	ஆண்டவன்	சந்நிதியில்	ஆகாத	ஒன் 	அங்
ஆ ம்	ேபா ம்!	ஆண்டவன்	சந்நிதியில்	இ ப தலால்	 ைற 	ஒன் 	மில்ைல
ஆண்டவன்	சந்நிதியில்	ந வில்	 ன்ற 	வி தல்	ேவண் ம்.	 றத்தில்	நின்ேற
வணங்கல்	ேவண் ம்.	எதிேர	நிற்றலாகா .	எதிரிலி ப்பவேன	எதிரி	என்

தல்	வழக்கமல்லவா?	பக்கங்களில்	நின் 	வணங்கல்	ேவண் ம்.	
—ஞானியார கள்	

(கந்தர்சட் ச்	ெசாற்ெபாழிவில்)	

என்ைனப்	ேபாலேவ	என்மக ம்	 த் ச்சண்ைட	வீரனாவைத	நான்
வி ம்பவில்ைல.	ஆனல்	அவன்	வி ப்பம்	இதில்	இ க் மானல்	நான்	ஒன் ம்
ெசய்ய	 யா .	கல்வியாளனாக	அவன்	விளங்க	ேவண் ம்	என்ப 	என்	ஆைச.
நான்	 ைறயான	கல்விையப்	ெபறவில்ைல.	அதற்காக	இப்ெபா 	நான்
கவைலப்படவில்ைல.	உலகிற் 	நான்	ப த்த	மனித கேவ	ேதான் கிேறன்.
இப்ெபா 	எனக் 	ஒ 	வாய்ப் 	கிைடக் மானல்	பள்ளிக் டத்திற் ப்	ேபாவைத



வி ம்பி	ஏற் க்	ெகாள்ேவன்.	

— கம்ம 	அலி	(உலக	 த் ச்சண்ைட	வீரர்)	

என்ைன	இக்	கட் ேலா 	 க்கிக்ெகாண் 	ேபாய்க்	கலவரங்கள்	தடக் ம்
இடத்தில்	ைவ ங்கள்.	 ப்பாக்கிக்	 ண் 	 தலில்	என்	ெநஞ்சில்	ைதத் 	நான்
சாகிேறன்.	அப்ப யாவ 	ஒற் ைம	உண்டாகட் ம்.	

—மகாகவி	இக்பால்	
(பஞ்சாபில்	ஷாஹித்	கஞ்ச்	மஸ்ஜித்	விஷயமாக	 ஸ்லிம்க க் ள்	ஏற்பட்ட
சச்சர க ம்	அைத	அடக்க	ரா வ ம்	வந்தேபா 	 றிய .)	

என் ைடய	ஏழாவ 	வயதில்	என்	தந்ைதயார்	 ைகயிைல	விற் க்	ெகாண் ந்த
கைடத்திண்ைணயில்	ம த த் க்	ேகானார்	என்ற	ெபரியவர்	ஒ வர்	ஆற்
மணைலக்	ெகாட் 	அதில்	அ-ஆ	என	எ தச்	ெசய் 	கற் க்	ெகா த்தார்.	சில
திங்கள்களில்	எ த் க்	 ட் ப்	ப க்க ம்	கற் க்	ெகாண்ேடன்.	ஒன்பதாம்
வயதில்	ஆத்தி ,	ெகான்ைற	ேவந்தன்,	உலக	நீதி	 தலிய	 ல்கைளப்
ப த்ேதன்.	10	வ 	வயதில்	ஒ 	ெவற்றிேல	பாக் க்	கைடயில்	ேவேல	பார்த்ேதன்.
நாள்	ஒன் க் 	சம்பளம்	அைரயணா.	இ 	எங்களின்	ெபரிய	 ம்பத்தின்	ேமார்ச்
ெசலைவ	ஈ 	ெசய்த .	ஓய் 	ேநரங்களில்	என்	தந்ைதயார்	எனக் க்	கைடக்
கணக் 	எ ம்	வர 	ெசல 	 ைறகைளக்	கற் க்	ெகா த் 	வந்தார்.	

—கி.	ஆ.	ெப.	வி வநாதம்	
ப்ப 	நாற்ப 	ஆண் களாகத்	தமிழன்	ஓயாமல்	ேமைடகளில்	வறட் த்

தவைளகைளப்	ேபால்	கத்தி	ஒ 	பய ம்	காணவில்ைல.	ேகட்டவர்கள்	மண்டபம்
எதிெராலிக்கக்	ைக	தட் ம்	ஒ 	பய ம்	காணவில்ைல.	ேவேற	பயன்
காணாவிட்டா ம்	கவைல	இல்ைல,	ஒற் ைமயாவ 	ஏற்பட்டா ம்	மகிழலாம்.
அ ம்	வர	வரக்	 ைறந் 	ேபாகிற .	ஒ 	மாநா 	என்றால்	இ ந்த	ஒற் ைமயில்
ஒ 	பிள 	என் 	ெபா ள்;	ஓர்	ஆண் விழாஎன்றால்	ஒற் ைமயாக	இ ந்த
அறிஞர்க க் ள்	பிரி 	என் 	ெபா ள்.	

—டாக்டர்	 .	வரதராசனார்	(1960)	
பிரபல	திைரப்பட	ந க ம்	பாடக மான	தியாராஜ	பாகவதர்	ெவள்ளிச்	சங்கிலி
ட் ய	சந்தனப்	பலைக	ஊஞ்சலில்	அமர்ந் 	ஆ வ 	வழக்கம்.	ேமாகன

ராகத்ைத	அப்ேபாதவர்	 ப்ப 	பழக்கம்.	பாகவதர்	ஆ ய	அந்த
ஊஞ்சலில்	நா ம்	அமர்ந் 	ஆ யி க்கிேறன்.	பழங்காலத் 	மன்னர்கைளப்
ேபாலேவ	ஒவ்ெவா 	நா ம்	அவர்	தங்கத்தட் ேல	தான்	சாப்பிட் 	வந்தார்.	
ப ன்கைளக்	ெகாண் 	 தனமாகச்	ெசய்யப்பட்ட	அவர்	வீட் த்	தங்கத்	தட் ேல
நா ம்	பல ைற	சாப்பிட் க்கிேறன்.	வார்ப் :Rh—கவிஞர்	 ரதா	(1973)	

https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Rh—கவிஞர்_சுரதா_(1973)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Rh—கவிஞர்_சுரதா_(1973)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Rh—கவிஞர்_சுரதா_(1973)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Rh—கவிஞர்_சுரதா_(1973)&action=edit&redlink=1


ன்ெசய்	நன்ெசய்களில்	ேவைல	ெசய்வதற் க்	 டக்	கல்வி	அவசியமாெவனக்
ேகட்கலாம்.	இ ப 	வய வைரயில்	ெவயிலில்	நின் 	ேவைல	ெசய்யாத
பழக்கத்தால்,	இ ப 	வய க் ேமல்	நன்ெசய்	 ன்ெசய்	ஆகியவற்றில்	ேவைல
ெசய்தால்	கஷ்டமாக	இ க்கின்ற .	எனேவ	சி 	வயதிேலேய	அப்பயிற்சிைய
அளித்தல்	ேவண் ம்.	நான்	ெஜயிலில்	இ க் ம்	ெபா 	மீண் ம்	வக்கீல்
ெதாழில்	ெசய்வதில்ைலெயன் 	சத்திய ம்	ெசய் 	ெகாள்வ ண் .	ஆனல்
ெவளியில்	வந் 	பத்திரிைக	ஆபீசில்	உதவி	ஆசிரியனாக	இ ந்ேதன்.	ெநய்
வியாபாரம்	ெசய்ேதன்.	ஆனல்,	ஒன் ம்	சரிப்பட் 	வரவில்ைல	

—வ.	உ.	சி.	(3-3-1928)	

	

என்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்	இன் ம்	நிைறயப்	ெபண்கள்	இந்தத்	 ைறக்
வரேவண் ம்	என் 	ெசால்ேவன்.	 ன்ெபல்லாம்	தண்ணீர்	இ ப்ப ,	விட்
ேவைலகள்	நிைறயச்	ெசய்வ 	என்கிற	பழக்கம்	ெபண்களிடம்	இ ந்த .	வரவர
அந்த	எக்ஸர்ைஸஸ்	நம்	ெபண்களிைடேய	 ைறநதி க்கிற	காரணத்தினால்,
நடனத் ைறக் 	வ வதன்	 லம்	ெகாஞ்சமாவ 	ேதகப்	பயிற்சி	அவர்க க்
இ க்க	வழிேயற்ப கிற 	என் தான்	க கிேறன்.	{{rh—டாக்டர்	ரத்தினேவல்
ப்பிரமணியம்	(20.1-19	

மக்க க் ப்	பாட்ைடப்	ேபால	உற்சாக	 ட் வ 	ேவெறான் மில்ைல.	எனக்
மட் ம்	 ப் லட் மிையப்	ேபால	பாட	வந்தால்,	அேதா 	எனக் 	இ ப்பதாக	நீங்கள்

ம்	 ணங்க மி ந்தால்,	நான்	உலகத்ைதேய	ஆ ேவன்.	

—ராஜாஜி	(1947)	
(எட்டய ரம்	பாரதி	மண்டபத்	திறப் 	விழாவில்)	

	

இ ப 	ஆண் களாக	சினிமாைவ	ஒழிக்க	ேவண் ம்	என் 	பா பட்
வ கிேறன்.	இ வைர	நான்	5-அல்ல 	6-சினிமாதான்	பார்த்தி ப்ேபன்.	அ ம்

	 பாய்	எனக் க்	கட்டணம்	ெகா த்தால்தான்	ேபாேவன்.	

—ெபரியார்	(1-2-1967)	
நான்	ெத ங் 	நாட் 	சங்கீதத்ைத ம்,	கன்னட	ேதசத் 	சங்கீதத்ைத ம்
ஆராய்ந்தி க்கிேறன்.	அைவ	எல்லாம்	தமிழ்	இைச டன்	ெகாஞ்சங்கட	சம்பந்தப்பட
வில்ைல.	அைவ	மராட் ,	ஹிந் ஸ்தானி	இைச டன்	சம்பந்தப்பட் க்கலாம்.
தாம்பிர	பரணி	நதி	ஜலத்ைதக்	 த் ,	தமிழ்க்	காற்ைறேய	 வாசித் 	வந்த
தியாகராஜ	 வாமிகள்	தம்	தாய்	பாைஷயில்	சாகித்திய	ேமற்பட	ேவண் ய
க்கியத் வத்ைத	உணர்ந் ம்,	தமிழி ள்ள	சாகித்யங்களின்	ேமன்ைமைய



உணர்ந் ம்,	தம்	சாகித்தியங்கைளத்	தாய்	ெமாழியிேலேய	ெசய்தார்.	

—ரசிகமணி- .	ேக.	சிதம்பரநாத	 தலியார்	(25-10-1941)	

(ேதவேகாட்ைடயில்	நைடெபற்ற	தமிழிைச	மாநாட் ல்)	
அரவிந்தர்	ஒ 	வங்காளி.	எந்த	ஒ 	வங்காளி ம்	அவைர	மறக்கவில்ைல.	பிரகாசம்
ஒ 	ெத ங்கர்.	எந்த	ஒ 	ெத ங்க ம்	அவைரப்	பாராட்டத்	தவறவில்ைல.
ஆனால்,	தமிழர்கள்	மட் ந்தான்	வ.	உ.சிைய	மறந் 	விட்ட்னர்.	அவர 	அ ைம
ெப ைமகைளப்	பைறசாற்றத்	தவறிவிட்டனர்.	

—கவிஞர்	 ரதா	(1971)	

‘ஜனநாயகம்’	ஆசிரியர்,	ேதாழர்	தி மைல	சாமி ம்,	ேதாழர்	எஸ்.	வி.	லிங்க ம்
என்ைன	ஒன்றில்	கட் ப்	ப த்த	உரிைம ைடயவர்கள்.	ேம ம்,	அவர்கள்	ஈேரா
ஷண் காதந்தா	டாக்கி	கம்ெபனியா க் ம்	நண்பர்கள்.	நான்	‘பாலா	மணி‘க் ப்
பாட் 	எ த	ேவண் ம்	என்ப 	அவர்களின்	வி ப்பம்.	டாக்கீகாரர்கள்	அதற்
ஒப் க்	ெகாண்டார்கள்.	ஈேரா 	ெசன்ேறன்.	பாலாமணி’க்	 ரியவர்	கதா
சத்தர்ப்பங்கைளச்	ெசால்லிப்	பாட் க்கள்	மாத்திரம்	எ தக்	கட்டைளயிட்டார்கள்.
என்	வாைல	அவிழ்க்கச்	சந்தர்ப்பேம	இல்ைல.	அவ்வாேற	பாட் க்கள்	மாத்திரம்
எ திக்	ெகா த்ேதன்.	-	

—பாேவந்தர்	பாரதிதாசன்	(19-9-1937)	

நான்,	என் ைடய	10-வ 	வயதிலி ந்ேத	நாத்திகன்.	சாதி	சமய	சடங்
தலியவற்றில்	நம்பிக்ைக	இல்லாதவன்.	

—ெபரியார்	(1-1-1962)	
நான்,	சில	காரியங்கைளச்	ெசய்யாமல்	வி ேவேன	தவிர,	ெசய்கிற
பலகாரியங்கைள	நிைறவாகச்	ெசய்பவன்.	

—அறிஞர்	அண்ணா	(21-3-1967)	

நான்	 ைமயாக	ேந ஜிையப்	பின்பற் வதாகேவா,	காந்திஜிையப்
பின்பற் வதாகேவா,	ெசால்லவில்ைல	இப்ேபா 	காலம்	மாறிவிட்ட .	மக்களின்
அபிலாைஷகைளக்	க த்தில்	ெகாண் 	ெசயல்பட	ேவண் க்கிற .	ஆனல்	இந்த
நா 	காந்திஜியின்	லட்சியங்கள்	ெகாள்ைககள்	அ ப்பைடயில்	தான்	இயங் ம்.
அவற்ைற	நாம்	மறந் 	விடவில்ைல.	

—பிரதமர்	இந்திரா	காந்தி	(7-1-1975)	
சினிமா	ரசிகர்கள்	சங்கத்ைத	‘விசிறிகள்	சங்கம்’	என்ேறா,	‘ரசிகர்	சங்கம்’,
என்ேறா,	அைழப்பைதவிட,	‘ஆர்வகர்	சங்கம்’	என் 	அைழக்கலாம்.	

—டாக்டர்	ஏ.சி.	ெசட் யார்	(19-6-1960)	



அரசியல்	விஷயங்களில்	எங்கள்	நாடகக்	 	ெதாடர் 	ெகாள்ள	ஆரம்பித்த
1931-ஆம்	ஆண் ல்தான்.	பண் த	ேமாதிலால்	ேந 	இ ந்தேபா 	 ம்பேகாணம்
காந்தி	பார்க்கில்	அவ க்காக	ஓர்	அ தாபக்	 ட்டம்	நடந்த .	அந்தக்
ட்டத்தில்தான்	நான்	 தன்	 தலாகப்	பாட் க்கள்	பா ேனன்.	

—	ந கர்	 .	ேக.	சண் கம்	(13-8-1972)	

	

இனி,	ெசன்ைனயி ள்ள	சீர்த்தி த்தச்	சங்கங்கைளப்	பற்றிப்	ேப ேவாம்.	இந்தச்
சீர்தி த்தச்	சங்கத்தாரில்	சிலர்,	என்ைனப்	பய த்தித்	தங்கள்	சங்கத்தில்	ேசரச்
ெசய்ய	எண்ணங்	ெகாண்டாற்	ேபாலி க்கிற .	அ 	சாயாத	காரியெமன்பைத
அவர்கள்	அறிந் 	ெகாள்வாராக.	ெசன்ற	பதினான் 	ஆண் களாகப்
பசிப்பிணிைய	ேநர யாய்	அ பவித் க்	ெகாண் 	வந் ,	அ த்த	நாள்	இன்ன
உண 	கிைடக் ம்,	இந்த	இடத்தில்	உறங் ேவாம்,	என்றறியாமல்	திரிந்தவைன
அவ்வள 	எளிதாகப்	பய த்திவிட	 யா .	ெகளபீன	தாரியாய்	அத்தியந்த
சீதளப்	பிரேதசங்களில்	சஞ்சரித்தவைன,	இந்தியாவில்	அவ்வள 	எளிதாக	ஏய்க்க

யா .	ஆகேவ	அவர்க க் 	 தலில்	நான்	இப்ப ச்	ெசால்ேவன்.	எனக் ச்
ெசாந்தமான	சங்கற்பம்	சிறி ண் .	எனக் ம்	சிறி 	அ பவமி க்கிற .
உலகத்திற் 	நான்	ெசால்ல	ேவண் ய	 	ெமாழி	ஒன் ண் .	அைத	நான்
ணிேவா ம்	பிற்காலத்ைதப்	பற்றிக்	க தாம ம்	ெசால்ேவன்.	சீர்தி த்தக்காரர்

வந்தால்–உங்கேள	விட	நான்	ெபரிய	சீர்தி த்தக்காரன்	என் 	அவர்களிடம்
ெசால்ேவன்	அவர்கள்	இங் மங் ம்	 ண் 	 ண்டாயன்ேறா	தி த்தம்	ெசய்ய
ேவண் ெமன்கிறார்கள்.	நாேனா	ேவேரா 	தி த்த	ேவண் ெமன்ேபன்.	அவர்கள்
இ ப்பைத	அழிக்க	ேவண் ெமன்கிறார்கள்.	நாேனா	இ ப்பைத	ைவத் க்
ெகாண் 	அதன்ேமல்	கட்டடம்	கட்ட	ேவண் ெமன்கிேறன்.	ேமல்	 ச்சான
சீர்தி த்தத்தில்	எனக் 	நம்பிக்ைகயில்ைல.	

— வாமி	விேவகானந்தர்	(9-2-1897)	

(ெசன்ைன	விக்ேடாரியா	மண்டபத்தில்)	
நான்	ஐந் 	ஆண் கள்	சிைறயில்	இ ந்ேதன்.	33	மாதங்கள்	மராட் யத்தி ள்ள
அமராவதி	சிைறயில்	காமராச டன்	நான்	இ ந்ேதன்.	நம 	நா 	 தந்திரம்	ெபற்
மக்கள்	 க	வாழ் 	வாழ	ேவண் ம்	என் தான்	நாங்கள்	தியாகம்	ெசய்ேதாம்.
சிைறயில்	வா ேனாம்.	நான்	சிைறயிலி ந்த	ேபா ,	நான்	மந்திரியாேவன்,
சட்டசைப	உ ப்பினராக	வ ேவன்	என் 	நிைனத்த 	 ட	இல்ைல.	

—ராஜாராம்	நா 	(3-1-1977)	

( ைச	மாற் 	வாரியத்	தைலவர்)	



ஏராளமான	 ழந்ைதகைளப்	ெப வைதவிட	சில	 ழந்ைதகேளா 	கட் ப்ப த்தி,
அவர்க க் ப்	ேபா மான	உண ,	 ணிமணி,	மற்ற	வசதிகைளச்	ெசய்
த வேத	நல்ல .	

—ந ைக	ெசளகார்	ஜானகி	(18-12-1960)	

நான்	தி ச்சியில்	கல் ரியிேல	ப க் ங்காலத்தில்	நாடகங்களில்	ந த்ேதன்.
அந்தக்	காலத்தில்	எம்.ேக.	தியாகராஜ	பாகவதரின்	பாட் கைள	நான்
அ ைமயாகப்	பா ேவன்	

—ந கர்	அேசாகன்	(7-3-1961)	

தமிழ்	இைசையப்	பற்றிய	சிறப் கைளப்	ெபா வாக	நம்	தமிழ்ப்	படங்களில்
கா வதற்ேக	இடமில்ைல.	தமிழ்	இைசக்	கைலைய	வளர்க்கா
ேபாேவாேமயானால்	தமிழ்	இைசக்ேக	ெப ம்	தீ 	ெசய்தவர்களாேவாம்.	தமிழ்ப்
படங்களிேல	இந்திப்	பாட் க்கைளேயா,	சமஸ்கி த	பாட் க்கைளேயா	 த்த
ேவண் ய	அவசியேம	இல்ைல.	ேவண் ய	இடங்களில்	எல்லாம்	தமிழ்ப்	பாட் க்கேள
அைமத் க்	ெகாள்வ தான்	ெபா த்தமா ம்.	

மாரராஜா	எம்	ஏ.	 த்ைதயா	ெசட் யார்	(25.5-1941)	
(ெசன்ைன	பிரபாத்	திேயட்டரில்	நைடெபற்ற	ச ந்தைல	என்ற	படத்தின்	100-வ
நாள்	விழாவில்)	
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ஒ 	இந்திரியமாகிய	 க் க் ச்	 ப் த்	த தற்காக	மரத்தினேலா,
ெவள்ளியினாேலா,	ெபான்னினாேலா	தத்தம்	த திக்ேகற்பச்	ெசய்யப்பட்ட	ஒ 	சி
ெபட் யில்	ெபா யிைன	அைடத் 	உடம்பிேலேய	ைவத் 	ெகாண் க்கின்றனர்.
இப்	ெபா க் 	இவ்வள 	ெப ைம	என்றால்,	உயி க்ேக	ேபரின்பத்ைத	நல்க	வல்ல
ேவற்ெப மாைன	உடம்பில்	ஏன்	ெகாள்ளக் டா ?	என் 	ேகட்கிேறன்.	‘அவ்வா

ம்	நீங்கள்	உடன்	ைவத்தி க்கின்றீர்களா?	என் 	வினாவலாம்.	40
ஆண் க க் 	 ன்னர்க்	 ப் சாமிப்	பத்தர்	என்ற	ஓர்	அன்பர்	தங்கப்
பட்ைடக டன்	 ய	இந்த	ேவலிைன	எமக் ச்	ெசய் 	தந்தனர்.	இதைன	யாம்
எப்ேபா ம்	எம் டன்	ைவத் க்	ெகாண் க்கின்ேறாம்.

—ஞானியார கள்	
(கந்தர்	சட் ச்	ெசாற்ெபாழிவில்)	

மனிதன்	பிறக் ம்ேபா 	அந்தப்	பிறப்பின்	காரணமாகேவ,	தான்	பிறந்த	நாட் ன்
பழங்காலம்	 ைமக் ம்	வாரி 	ஆகிறான்.	கல்கத்தாவின்	ஒ 	 ைலயில்	பிறந்த
நான்	இந்தியாவின்	ெசல்வத்திற் 	உைடைமயாளனாக	ஆகிவிட்ேடன்.	அேத	மாதிரி
நம 	சீன	நண்பர்க ம்	சீன	நாட் 	நாகரிகத்தின்ேமல்	உரிைம
ெபற்றி க்கிறாள்கள்.	இந்திய	நாட் ன்	பண்ைடய	வரலா ம்	நாகரிக ம்	சீன
நாட் டன்	ெதாடர் ைடயைவ.	

—கவி	ரவீந்திர	நாத்	தா ர்	(24-7-1927)	
(சிங்கப் ரில்)	

அதிகம்	 கழ்ந்தால்	கர்வம்	ஏற்பட் வி ம்.	எனக் 	அந்த	விதமான	ஆபத்
பலதடைவ	ஏற்பட் க்கிற .	அப்ப 	மண்ைடக்	கனம்	ஏற்பட்
தைலவீங்கிவிடக் டா 	என்பதற்காகத்தான்	தைலையச்	 ற்றி	இ க்கமாகத்
தைலப்பாைக	கட் யி க்கிேறன்.	

—	சி.	வி.	ராமன்	(17-1-1963	

அன்றாடம்	வாழ்க்ைகயில்	உைழத் 	உைழத் 	அ த் க்	கிடக்கிறவ க் ம்	சரி,
பணத்ைத	ஈட் 	ைவத் க்ெகாண் ,	மாளிைகயில்	இ க்கிறவ க் ம்	சரி-
ெகாஞ்ச	ேநரமாவ 	எண்டர்ெடயின்ெமண்ட்	ெகா க்கிறவர்கேள
கைலஞர்கள்தான்.	



—ந கர்	ேதங்காய்	சீனிவாசன்	

	

தமிழ்ப்	பாடல்கள்	பாடப்படாத	கச்ேசரிக க் த்	தமிழர்கள்	ேபாகக்	 டா .	

—தி வா ைற	ராஜ	ரத்தினம்	பிள்ைள	(1-9-1941)	
(ெசன்ைன	விக்ேடாரியா	பப்ளிக்	ஹாலில்	நைடெபற்ற	 ட்டத்தில்)	

நான்	ேவ 	வைகயான	இந் 	மதத்தில்	நம்பிக்ைக	 ைடேயன்.	ஆண்க க் ம்,
ெபண்க க் ம்	வித்தியாசமற்ற ம்,	பிராமண யி ம்,	சண்டாளனாயி ம்
சமத் வமாகச்	சகல	உரிைமக ட ம்	வாழச்	ெசய்வ ம்,	மக்கைள	மக்கள்
தன்ைம டன்	நடத் வ மான தான்	என்	இந் 	மதம்.	அத்தைகய
இந் மதத்தில்தான்	எனக் 	நம்பிக்ைக.	

—லாலா	லஜபதிராய்	(14-4-1928)	
(ெசன்ைன	ேகாகேல	ஹாலில்)	

ப்ப 	வ டங்க க் 	 ன் 	(1943	ஆகஸ்ட்	எட்டாம்	ேததி)	நான்
ராமகி ஷ்ணாைவக்	கல்யாணம்	ெசய் ெகாண்ட	நாளிலி ந் 	இன் வைர
நாங்கள்	சந்ேதாஷமாகேவ	 ம்பம்	நடத்தி	வ கிரேறாம்.	 ரத்திலி ந் 	என்
வாழ்க்ைகயின்	மீ 	கல்	வீச	நிைனத்தவர்க க் ,	நாங்கள்	இ வ ேம	இடம்
ெகா த்ததில்ைல.	இதற் 	ஒ வர்	மீ 	மற்ெறா வர்	ைவத்தி க் ம்
நம்பிக்ைகதான்	காரணம்.	அவர்	எைத	நிைனக்கிறாேரா	அைதேய	நா ம்
நிைனப்ேபன்.	அப்ப ப்பட்ட	மன	ஒற் ைம	எங்களிடம்	இ ப்ப 	மற்ெறா
காரணமா ம்.	

—ந ைக	பா மதி	
என்	வாழ்நாளில்	இரண் 	தைலவர்கைளப்	ெபற்ேறன்.	ஒ வர்	கைலவாணர்	என்.
எஸ்	கி ஷ்ணன்.	அவர்	என் ைடய	கைலத் ைறத்	தைலவர்.	இன்ெனா வர்
அறிஞர்	அண்ணா.	இவர்	என் ைடய	அரசியல்	தைலவர்:	இந்த	இரண்
தைலவர்கைள ம்	எனக் த்	தந்தவர்	ெபரியார்.	

எம்.	ஜி.	ஆர்.	(22-11-1964)	
கம்பன்	அரங்ைகக்	கட் ய	வி.ஜி.பி.	நி வனம்,	கம்பன்	 கழ்	பா ேய	வாழ்ந்த
ரசிகமணி	 .	ேக.	சிதம்பரநாத	 தலியா க் 	இந்த	அரங்கில்	சிைல	ைவக்க
ேவண் ம்.	

—கவிஞர்	மீ.	ப.	ேசாம ந்தரம்	(1-1-1977)	

(வி.ஜி.பி.	நி வனத்தாரின்	ேகால்டன்	பீச்சில்,	கம்பன்	அரங்கத்	திறப் 	விழாவில்)	



நமக் 	இரண் 	கா க ம்	ஒேர	ஒ 	நா ம்	இ ப்பதற் க்	காரணம்,	ேகள்வி
அதிகமாக ம்,	ேபச் 	 ைறவாக ம்	இ க்க	ேவண் ம்	என்பதற்காகத்தான்.	

—டேயாஜனீஸ்	

இ 	நாள்	வைர	நான்	ம ைவ	அ ந்தியேத	இல்ைல	ஆனல்	என்ைனப்
ெபா த்தவைர	பல க் 	வாங்கிக்	ெகா த் 	இ க்கிேறன்.	ம 	அ ந் வதால்
ெக தி	இல்ைல.	அள க் 	ேமல்	ேபானால்தான்	எ ேம	ெக தேல	தவிர
அளேவா 	இ ந்தால்	எந்தவிதக்	ெக த ம்	இல்ைல.	

—ெபரியார்	(16-9-1973)	
என்	உடல்	அைமப்ைபப்	பார்த்தாேல	 ரி ம்,	நான்	அதிக	உயரம்	எட்ட	 யாதவன்;
அதனால்தான்	எனக் த்	 ைணயாக	அதிக	உயரம்	உள்ள	நாவலர்
ெந ஞ்ெசழியைன ம்,	மற்றவர்கைள ம்	ைவத்தி க்கிேறன்:	அவர்கள்
ஒவ்ெவா வ ம்	என்னிடம்	இ க் ம்	 ைறகைள	நிைற 	ெசய் ம்	அறிவாற்றல்
உள்ளவர்களாக	இ ப்பார்கள்.	

—அறிஞர்	அண்ணா	(7-3.1967)	
தமிழ்	நாட்ைடச்	ேசர்ந்தவன்	என்ற	 ைறயில்	தமிழிைச	வளர்ச்சியில்	அக்கைற
ெகாண்டவர்களில்	நா ம்	ஒ வன்.	ஆனால்,	தமிழ்ப்	பாட் க் ம்,	ெத ங் ப்
பாட் க் ம்	சம	அந்தஸ் 	அளிக்க	ேவண் ெமன்ப 	என் ைடய	க த் .
தமிழ்ப்பாட் க்கைளத்	தவிர	ெத ங் ப்	பாட் க்கைள	பாடக்	 டாெதன் 	ஒ வர்
என்ைனச்	ெசான்னால்,	நான்	அந்தக்	கச்ேசரிக் ப்	ேபாகச்	சம்மதிக்க	மாட்ேடன்.	

—சங்கீத	வித்வான்	அரியக் 	ராமா ஜ	ஐயங்கார்	(22-11-1941)	

பள்ளிக் டத்தில்	என்னால்	ப க்க	 யவில்ைல.	ெதரிந்த	காரணம்	ஏ மின்றிேய
நான்	எப்ெபா ம்	வ ப்பில்	கைடசியாகேவ	இ ந்ேதன்.	ஆசிரியர்கள்	ஒ
ேபா ம்	என்னிடம்	இரக்கம்	காட் யதில்ைல.	என்	தகப்பனா ம்	என்ைன	 ட்டாள்
என்ேற	நிைனத்தார்	என	உணர்ந்ேதன்.	

—தாமஸ்	ஆல்வா	எ சன்	

ேச பதி	மன்னர்	என்னிடம்	ைவத் ள்ள	அன் 	விஷயமாய்	எனக் ள்ள
நன்றியறிதைல	இவ்வளெவன் 	எ த் ச்	ெசால்ல	என்னல்	 யவில்ைல.
என்னா ம்	என்	 லமா ம்	ஏதாவ 	நற்காரியம்	நடந்தி ந்தால்,	அதில்	ஒவ்ெவா
அ க் ம்	பாரத	நாடான 	அம்மன்ன க்ேக	கடன்	பட் க்கின்ற .
ஏெனனில்,	நான்	சிகாேகா க் ப்	ேபாக	ேவண் ெமன்கிற	எண்ணம்	அவ க்ேக



தலில்	உண்டாயிற் .	பிற 	அக்க த்ைத	என்	தைலயிேலற்றி	அைதச்	ெசய்
க் ம்ப 	ஓயாமல்	என்ைன	வற் த்திய ம்	அவேர.	அவேர	இப்ெபா ம்	என்

பக்கத்திேல	நின் ,	 ன்னி ந்த	மகிழ்ச்சி	சிறி ம்	 ைறயாதவராய்	 ன்
நடந்தைதவிடப்	ெபரிய	ெபரிய	காரியங்கெளல்லாம்	இனி	நடக்க	ேவண் ெமன்
இன் ம்	ஆைச	ெகாண் க்கிறார்.	

— வாமி	விேவகானந்தர்	

(பாம்பனில்	நைடெபற்ற	 ட்டத்தில்)	
எனக் 	வ ம்	எல்லாக்	க தங்கைளயம்	ப க்க	எனக் 	ேநரம்	இ ப்பதில்ைல.
அதனால்	ேசர்த் 	ைவத்தி க்கிேறன்.	ஏெனனில்	ரசிகர்கள்	க தம்	எ ேம
வராத	காலம்	ஒன் 	வரத்தான்	ெசய் ம்.	அப்ெபா 	அைதப்	ப த் ப்	பார்ப்ேபன்,	

—ராதா	ச ஜா	

(பிரபல	இந்தி	ந ைக)	
ஆண்டவன்	எனக் 	எவ்வள 	அழகான,	கவர்ச்சியான	 கத்ைத
அளித்தி க்கிறான்	பார்த்தீர்களா?	நான்	12	வய 	 தல்	 த் ச்
சண்ைடயி கிேறன்.	இத்ெதாழிலில்	ஈ பட் ள்ள	இந்த	19	ஆண் 	காலத்தில்
மார்	238	சண்ைடகள்	ேபாட் க்கிேறன்.	 கத்தில்	ஒ 	வ ,	ஒ 	கீறல்

இ க்கிறதா	பா ங்கள்.	
—உலக	 த் ச்சண்ைட	வீரர்	 கம்ம 	அலி	(1974)	

கம்பைனப்	பற்றி ம்	அவன 	கவிச் ைவையப்	பற்றி ம்	சிறி ற
வி ம் கின்ேறன்.	உட க் 	உணர்ைவ	அளிக்கக்	 ய ம்,	உற்சாகத்ைத
ஊட்டக் ய ம்	கம்பன 	கவிச் ைவ.	என 	பதிைனந்தாவ 	வய 	 தல்
கம்பன 	கவிச் ைவ	என்	நரம் களிெலல்லாம்	ஊறியி க்கின்ற .	

—பண் ைத	அசலாம்பிைக	அம்ைமயார்	(20-4-1929)	
(ெசன்ைன	இராய ரத்தில்,கண்ணபிரான்	பக்த	ஜனசைபக்	 ட்டத்தில்)	

ப த்தவர்கள்	எல்ேலா ம்	சர்க்கார்	உத்திேயாகத்ைத ம்	சட்டத் ைறைய ம்
நா னல்,	ேதசத்திற் 	அைதக்	காட் ம்	ெபரிய	ெக தல்	இ க்க	 யா .
விவசாயம்,	வர்த்தகம்,	ைகத்ெதாழில்	 தலிய	 ைறகளில்	அவர்கள்	அதிகம்
ஈ படலாம்.	

—சர்.	வி.	பாஷ்யம்	ஐயங்கார்	(28-3-1893)	
(பல்கைலக்கழகப்	பட்டாளிப் 	விழாவில்)	

ஒவ்ெவா 	வ ம்	ஏதாவ 	ஓர்	அந்தரங்க	 யநல	ேநாக் டன்	சட்டசைபக்
வ கின்றனர்.	எனக் 	அவ்வித	ேநாக் 	ஒன் மில்ைல;	அதனால்	நான்



சட்டசைபயில்	மீண் ம்	 க ம்	வி ம்பவில்ைல.	-	
மகாகவி	இக்பால்	(1926)	

பிலிம்	ெதாழிைல	ஏகேபாகமாகப்	பி த் க்	ெகாள்ள	நான்	 யற்சிப்பதாக
ஆங்காங் 	வதந்தி	உல கிற .	அ 	உண்ைமயன் ;	எந்தத்	தனி	மனித ம்
எந்தத்	ெதாழிைல ம்	ஏகேபாகமாக்கிக்	ெகாள்வெதன்ப 	 யேவ	 யா .
ெதன்னிந்தியாவில்	ஒ 	ஸ் ேயா	உண்டாக் வதன்	ேநாக்கம்,	இங் 	ஒன் பட்ட
சினிமாத்	ெதாழில்-கைல	வளர்வதற்காகத்தான்.	வடநாட் ள்ள
ஸ் ேயாக்கைளக்	காட் ம்,	பட தலாளிக க் ச்	சிறந்த	ெசளகரியங்கைளச்
ெசய் 	ெகா ப்ப தான்	என்	ேநாக்கம்.	இந்த	எண்ணத்ைதக்	ெகாண்ேட
ைடரக்டர்	ேக.	 ப்பிரமணியம்	உண்டாக்கிய	எம்.	பி.	பி.	வி.	ஸ் ேயாைவப்	பல
மா தல்கேளா 	ெஜமினி	ஸ் ேயாவாக	நான்	நி வி	இ க்கிேறன்.	

ெஜமினி	அதிபர்	எஸ்.	எஸ்.	வாசன்	(23-7-1941)	

நான்	பள்ளியில்	ப த்த	காலம்	மிகச்	ெசாற்ப	காலேமயா ம்.	திண்ைணப்
பள்ளிக் டத்தில்	3	வ ட ம்	பள்ளிக் டம்	என் ம்	ஆங்கில	 ைறப்
பள்ளிக் டத்தில்	2	வ ஷ ந்தான்	ப த்தவன்.	எனக் க்	ப ப்ேப	வரா 	என்
என்	ெபற்ேறார்	 	கட் விட்டதாக ம்,	நான்	மிக ம்	 க்கான
பிள்ைளயாயி ந்ததாக ம்	ஆதலால்,	என்ைனப்	பள்ளியில்	பகல்	எல்லாம்	பி த்
ைவத்தி ந் ,	இரவில்	வீட் ற்க ப்பினால்	ேபா ெமன் 	க தியதாக ம்
ெசான்னார்கள்.	நான்	ப த்த	நா 	வார்த்ைத	பிைழயறக் ட	எ த	 யா
என்ப தான்.	

—ெபரியார்	(21-7-1939)	
(ேகாைவ	அரசினர்	கல் ரி	தமிழ்க்கழக	மாணவர்	சங்கக்	 ட்டத்தில்.)	

தமிழ்	நாட் ல்	தமிழ்ப்	பாட் க்கேள	பாடேவண் ம்	என்றால்,	இதர	ெமாழிப்
பாடல்கைள	பகிஷ்கரிப்ப 	என் 	அர்த்தமல்ல.	

—ந கர்.	எம்.	ேக.	தியாகராஜபாகவதர்	(14-9-1941)	
ஒ 	உண்ைமயான	ெபரியா க் 	ேவண் ய	 ணங்கள்	 ன் .	அைவயாவன:	(1)
அவைரப்	பற்றி	உலகத்தார்	தப்பபிப்பிராயம்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	(2)	அவர
ெகாள்ைககள்	எங் ம்	கண் க்கப்படேவண் ம்.	(3)	அவர்	க ைமயாக	ைவய ம்
சபிக்க ம்	படேவண் ம்.	இத்தைகய	 ன் 	தன்ைமகைள ம்	ெபற்றவர்	நம
ெபரியாராவர்.	

— .	ேக.	சி.	(20-7-1928)	



நம்	ைகயிேல	ஐந் 	விரல்கள்	இ க்கின்றன.	கட்ைட	விரல்,	ேமாதிர	விரல்,	 ண்
விரல்	என் 	ஐந் 	விரல்க ம்	தனித்தனிேய	தான்	இயங் கின்றன.	ஆனால்,
ெபா வான	ஒ 	ேவைல	என் 	வ ம்ேபா ,	ஐந் 	விரல்க ம்	ஒன் 	ேசர்ந்
ெகாள் கின்றன.	மத்திய	அர க் ம்	மாநில	அர க் ம்	இத்தைகய	உற தான்
இ க்கேவண் ம்.	

—அறிஞர்	அண்ணா	

என்	பாட்டன்	(ேமாதிலால்	ேந )	என்	தந்ைத	(ஜவஹர்லால்	ேந )	என்	தாய்	(கமலா
ேந )	என்	கணவர்	(பிேராஸ்	காந்தி)	ஆகிேயார்	நாட் க்காக	உயிைரேய
அர்ப்பணித் க்	ெகாண்டனர்.	

—பிரதமர்	இந்திரா	காந்தி	(1969)	
இனி	கலாசாைலகளில்	ஒ 	மணி	ேநரம்	பாஷா	கல்வி ம்	6-மணி	ேநரம்	ெதாழிற்
கல்வி ம்	கற்பித்தல்	ேவண் ம்.	ைகத்ெதாழில்,	விவசாயம்	ஆகியவற்ைறக்
கட்டாயம்	பாடமாக	ைவத்தல்	அவசியமா ம்.	

—	வ.	உ.	சி.	(3-3-1928	
(காைரக் யில்)	

சாதிசமய	ேவ பா கைளக்	க தா 	ெமய்யன் 	பாராட் ச்	சார்ந் 	ஒ தேல
சமரசமாம்.	அத்தைகய	சமரசம்	ைகவர	ஒ தேல	சன்மார்க்கமா ம்,
இந்நிைலைய	ெமய்ந்நிைலயாகக்	ெகாண் 	ஒ ேவாமாயின்	நாம்	நம்
வள்ளற்ெப மாைன	உள்ளன்ேபா 	வழிபட்டவராேவாம்,	வணங்கினராேவாம்.	

—ேபராசிரியர்	கா.நமச்சிவாய தலியார்	(23-1-1926)	
(வட ர்	சமரச	சன்மார்க்க	மாநாட் ல்)	

நான்	என்	கண்களால்	பார்த்த 	ேபால்	பார்த்தி ந்தாலன்றி	ேவ 	வழியாக
இந்தியாவின்	வ ைமையப்	பற்றித்	ெதரியவரா .	ஜனங்களின்	மரணத்திற்
பிேளக்	ஒ 	 க்கிய	காரணம்.	இந்த	வியாதியா ண்டா ம்	மரணத்	ெதாைக
மிக்கப்	பரிதாபகரமான .	1901-ம்	வ டத்தில்	2

{\displaystyle	{\tfrac	{3}{4}}}	லட்ச ம்,	1902-ம்	வ டத்தில்	8	லட்ச ம்,	1904-ம்
வ டத்தில்	10லட்ச மாக	வ டாவ டம்	லட்சக்கணக்கான	இந்தியர்கள்
ம கின்றனர்.	பிேளக்	வியாதியால்	மாள்வைத	இன் ம்	த த்தபா ல்ைல.	பட் னி
கிடந்ேத	மக்கள்	தங்கள்	ேதக	வலிைமையக்	ஒ க்கிக்	ெகாண்டனர்.	பட் னி
கிடப்பைதத்	த க்காத	வைரயில்	பிேளக்	வியாதி	தைலெய த்
ஆ க்ெகாண் க் ம்.	இந்தியாவில்	உண்டா ம்	பஞ்சம்

	



மைழயில்லாைமயினாலல்ல.	ஐனப்	ெப க்கத்தினா ம்	அல்ல.	மக்களின்
பரிதாபகரமான	வ ைம ம்	ஏழ்ைம ேம	காரணமா ம்.	

—	டாக்டர்	சந்தர்லாந் 	

கவிைதகைள ம்,	மற் ம்	சிறந்த	இலக்கியங்கைள ம்	மனப்பாடம்	ெசய் ம்
பழக்கத்ைத	நல்ல	 ைறயில்.	ம ப ம்	பழக்கத்திற் க்	ெகாண் 	வரலாம்.
ந்திய	காலத்தில்	இந்தப்	பழக்கம்	இ ந் 	வந்த .	இப்ேபா 	மைறந்

வ கிற .	எனேவ,	அதைன	ம ப ம்	ெகாண் 	வந்தால்	ஞாபக	சக்திக் ம்
ஆக்கம்	ஏற்ப ம்.	

—ெந. .	 ந்தரவ ேவ 	

ஆணாக	இ ந்தா ம்	ெபண்ணாக	இ ந்தா ம்	சரி,	இரண் 	ைககைள ம்
பார்த்ேத	பலன்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	ைகேரைக,	ஒ 	ெதய்வீகக்	கைல.	ஒ 	சிலர்
இதில்	ெபாய்ைய ம்	ேசர்த் 	வியாபாரம்	ெசய்வதால்	இந்தச்	கைலயின்	மீ
மக்க க் 	நம்பிக்ைக	 ைறந் 	ேபா ம்.	

—	ைகேரைக	நி ணர்	ரவிசங்கர்	(23-7-1971)	
என்	காலத்தின்	கைலக் ம்	ஓர்	வளர்ச்சிச்	சின்னமாக	நான்	இ ந்ேதன்.	காைளப்
ப வத்தில்	இைத	நான்	உணர்ந் ,	என்	 திய	ப வத்தி ம்	இைத	நன்றாய்
அறி ம்ப 	கட்டாயம்	நிகழ்ந்த .	தன்	வாழ்நாளில்	உயர்ந்த	நிைலயில்	என்னப்ேபால்
வாழ்ந் 	உண்ைமகைள	அறிந்தவர்கள்	மிகச்சிலேர	இ க்கக் ம்.	

—	ஆஸ்கார்	ஒயில்ட்	

'ேபா ம்	என்ற	மனேம	ெபான்	ெசய் ம்	ம ந் '	என்ப 	ேபான்ற	அவ்ைவயாரின்
ைரகள்	எனக் ப்	பி க்கவில்ைல.	எதற் ப்	ேபா ம்	என்ற	மனம்	ேவண் ம்?

தமிழர்க க் 	ஏற்ெகனேவ	உள்ள	ேசாம்ேபறித்தனம்	ேபாதாெதன் 	ேம ம்	அைத
வளர்க்கவா?	

—ெதாழிலதிபர்.	எஸ்.எம்.	பழனியப்ப	ெசட் யார்	
சாதாரண	சிைறயில்,	சாதாரண	ைகதியாக	நான்	அைடந்த	நிைலையப்	பற்றி	நான்
ெவட்கப்பட	ேவண் யேதயில்ேல.	இ 	எனக் 	ஏற்பட்ட	தண்டைனேய.
தண்டைனையப்	பற்றி	ெவட்கப்ப வதில்	என்ன	ெபா ள்	இ க்கிற ?	என் ைடய
வாழ்க்ைகயில்,	நான்	ெசய்யாத	 ற்றத்திற்காக ம்	தண் த்தி க்கிறார்கள்.
ெசய்த	 ற்றத்திற்காக ம்	தண் த் மி க்கிறார்கள்.	அேநக	சந்தர்ப்பங்களில்,
நான்	ெசய்த	 ற்றங்க க் த்	தண் க்கப்படாம ம்	வந்தி க்கிேறன்.	

—	ஆஸ்கார்	ஒயில்ட்	
என்னேவா	இந்த	நாட் ன்	55	ேகா 	ஜனங்களில்	ஹாஜிமஸ்தான்தான்	மாெப ம்



பாவிேபால	இந்த	நாட் ன்	பத்திரிைககளி ம்,	பாரா மன்றத்தி ம்,	மகாராஷ் ர
சட்டசைபயி ம்	என்	ெபயர்	தினம்	தினம்	அ பட் க்	ெகாண் க்கிற .	யார்
ேவண் மானா ம்	என்ன	ேவண் மானா ம்	ெசால்லிக்ெகாண் 	ேபாகட் ம்.
ஒ வ க் ப்	ெப ைமேயா	இழிேவா	எதற் ம்	இப்ப ெயா 	விைல
ெகா த் த்தான்	ஆக	ேவண் ம்.	இந்த	ஹாஜிமஸ்தாைனத்	 க்கிச்	சாப்பி கிற
அள க் ப்	ெப ம்	கள்ளக்கடத்தல்காரர்கள்	இங்ேக	உண் 	என் 	ேவதைனேயா
ெசால்லிக்	ெகாள்கிேறன்.	

—ஹாஜிமஸ்தான்	(1975)	

(கடத்தல்காரர்)	
என்ைன	அடக்கஞ்	ெசய்த	பிற 	கல்லைறயின்	ேமல்,	“நான்	ஒ 	தமிழ்	மாணவன்’
என் 	நீங்கள்	எ த	ேவண் ம்.	

—	ஜி.	 ,	ேபாப்	(12-2-1908)	

நான்	அயர்லாந்தில்	பிறந்ேதன்;	ஸ்காட்லாந்தில்	வளர்ந்ேதன்;	ஆங்கிலத்தில்
ழ்கிேனன்.	ஆயி ம்,	என்	வாழ்நாளில்	ஐம்பதாண் க க் 	ேமல்	இந்திய

நா ம்,	அந்நாட் 	மக்க ேம	என்	ஆழ்ந்த	க த் 	 வைத ம்	இ த் க்
ெகாண்டதனால்,	நான்	இந்தியர்க ள்	ஒ வனாகிவிட்ேடன்.	

—	கால் ெவல்	
அ ம்ெப ம்	மனிதர்கள்	தி ெரன் 	ேதான்றி	வி வதில்ைல.	அந்தந்தப்
ப வங்கள்	அந்தந்தக்	காலத் க் த்த தியான	பிரத்திேயகமான	மலர்கைள
உண்டாக் வ 	ேபால,	ச தாயத்தில்	மாறிவ ம்	ேதைவக க்ேகற்ப	மகா

ஷர்கள்	உ வாக்கப்ப கின்றனர்.	

—	ராஜாஜி	
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நான்	இங்கிலாந்தின்	வி ந்தாளிேயயன்றி	சிைறயாளன்	அன் .	இங்கிலாந்
ேதசத் க் 	நான்	அைடக்கலமாக	வந்ேதன்.	என்	விஷயத்தில்	பிரிட் ஷ்
அரசாங்கத்தார்	அறெநறிைய ம்	சட்ட ைறைய ம்,	ச கத்	தர்மத்ைத ம்	இழந்
அதர்மத்தில்	இறங்கினர்.	அவர்கள 	நடவ க்ைக	பிரிட் ஷ்	ெப ைமக்ேகற்றதா
என் 	நான்	ேகட்கிேறன்.	ெசன்ட்	ெஹலினவில்	என்ைன	ஆ ள்வைரயி ம்	கிைற
ெசய்தல்	ெகா ைமயி ம்	ெகா ைமயா ம்.	அ	ஃ	 	ேகவலம்	அநாகரிகக்
காரியமா ம்.	ஆங்கிேலயர்கள்	இவ்வள 	ெகா ைமயாக	என்ைன	நடத் வார்கள்
என் 	நான்	கனவி ம்	க திேனனில்ைல.	அத்தீவில்	சிைற	ெசய்தைலக்	காட் ம்
என்ைனச்	 ட் க்	ெகான் 	வி வேத	சாலச்சிறந்ததா ம்.	ஆங்கிேலயர்
எனக்கிைழத்த	ெகா ைமையத்	ெதய்வ ம்	சகியா .

—ெநப்ேபாலியன்	

நாம்	கற் க்ெகாள் ம்	கல்விைய	இரண்டாகப்	பிரிக்கலாம்.	ஒன் 	நாம்	நம
அ பவத்தினால்	கற் க்ெகாள்வ .	மற்ெறான் ,	நம்ைமயறிந்ேத
கற் க்ெகாள்வ .	ஆைகயால்	நம்ைமயறியாம ம்,	அறிந் ம்
கற் க்ெகாள்ளக் ய	விஷயங்கள்	பலவி க்கின்றன.	பல்கைலக்	கழகங்களில்,
ெபரிய	ெபரிய	பட்டங்கள்	ெபற் 	வி வதினால்	பிரேயாஜனமில்ைல.	அத்தைகய
பட்டங்க க் ப்	பின் ம்	பல	விஷயங்கள்	கற்க	ேவண் யி க்கின்றன.	உலக
விவகாரங்களில்	ேபாதிய	அறி 	ஏற்பட ம்,	பல	விஷயங்கைளக்	 றித் ப்	ேபசத்
த தி ைடயவர்களாக ம்	நம்ைமத்	தயார்	ெசய் 	ெகாள்ளேவண் ம்.	

—	சர்.	ஏ.	ராமசாமி	 தலியார்	(4-5-1928)	
(பிராட்ேவ	ஒய்.	எம்.	சி.	ஏ.	 ட்டத்தில்)	

நான்,	இப்ேபா ம்	தினசரி	பத்திரிக்ைக	வாசிப் ,	இதர	ப ப் ,	எ தல்	உட்பட	10
மணி	ேநரம்	ேவைல	ெசய்பவன்.	

—	தினமணி	ஆசிரியர்	ஏ.	என்.	சிவராமன்	

நான்	ெபரிய	பிரசங்கி	என் 	ெசால்லிக்	ெகாள்ளவில்ைல.	ேமைடகளில்	ேப வ ம்
பிரசங்க ேம	 தந்திரப்	ேபாரில்	 க்கியம்சங்களாயி க்கின்றன.	ஆனால்	அ
மட் ம்	ேபா ெமனச்	ெசால்ல	 யா .	எனக் த்	ேதான்றிய	மட் ல்	அத்தைகய
ேபச் ககள்	நம 	 தந்தரப்	ேபாரின்	ஆரம்ப	நிைலையச்	ேசர்ந்தேத	என் தான்
ெசால் ேவன்.	



—	லாலா	லஜபதிராய்	(13-4-1928)	
(தி வல்லிக்ேகணி	கடற்கைரக்	 ட்டத்தில்)	

நம 	நாட் ல்	தமிழ்	ப த்த	 லவர்கள்	எல்லாம்	சாமியார்களாகத்	தாம்	ேபாவ
வழக்கமாக	இ ந்தி க்கின்ற .	கட ைளப்	பற்றிப்	பா வ ம்,	 ராணங்கள்,
ஸ்தல	 ராணங்கள்	பா வ ம்	 லைமக் 	அழ 	என் 	எண்ணி	வந்தார்கள்.
ஆழ்வார்கள்,	நாயன்மார்கள்,	பட் னத்தார்,	தா மானவர்,	இராமலிங்கர்	இவர்கள்
எல்லாம்	தமிழ்	ப த்த	 லைமயினல்	சாமியார்	ஆனவர்கேள.	அதிகம்	ேபாவாேனன்!
நம்	கண்ெணதிேர	வாழ்ந்த	பிரபலமான	தமிழ்ப் லவர்	ேவதாசலம்	‘சாமி	ேவதாசலம்’
ஆகி,	மைறமைலய கள்	ஆகவில்ைலயா?	நாடகங்க க் ப்	பாட் ,	கைத
தலியன	எ தி	வந்த	சங்கரன்	என்பவர்	சங்கரதாஸ்	சாமிகள்	ஆகவில்ைலயா?
த் சாமிக்	கவிராயர்	அவர்கள்	 த் ச்சாமி	சாமிகள்	ஆகவில்ைலயா?

இவர்கைள	எல்லாம்	எனக் ம்	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	நன் 	பழக்கமானவர்கள்.	நம
தி .	வி.	கல்யாண	 ந்தர	 தலியார்	சாமியாராகத்தாம்	ேபாக	 ற்பட்டார்.	நான்
ேபாட்ட	ேபாட் ேல	அவர்	தப்பித்தார்.	

—ெபரியார்	

பைழய	காலத்தில்	ைபத்தியக்காரர்கைளக்	 	 	தண்ணீரில்	 ளிக்கச்
ெசய்வ 	வழக்கம்.	அேதேபால்	ெசய்தால்தான்	இப்ேபா 	இ க் ம்	 த்த
ெவறியர்களின்	ைபத்தியக்காரத்தனம்	நீங் ம்.	

— ச்ேசவ்	(26	-	6	-	1960)	
எனக் 	ேலசாகச்	சத்தம்	ேகட்டா ம்	 க்கம்	வரா .	காற்ற த் 	மரம்
சலசலக் ம்	ஓைசேயா	அல்ல 	ெடலிேபான்	மணி	அ க் ம்	ஓைசேயா	ேகட்டால்
ரங்கேவ	மாட்ேடன்.	

—ந ைக	சேராஜா	ேதவி	(26	-	3	-	1962	

தி வள் வைரப்	பற்றிக்	கற்பைனக்	கைதகள்	நாட் ல்	உலா கின்றன.	அந்தக்
கட் க்	கைதகள்	 த்தப்	ெபாய்.	தி வள் வர்	பிறந்த 	பாண் ய	நா .	பாண் ய
மன்னரின்	அந்தரங்கச்	ெசயலாளராக	அவர்	பணியாற்றினர்.	அவ க் ப்	பாண் ய
மன்னரால்	தி வள் வர்	என்ற	பட்டம்	வழங்கப்பட்ட .	

—கி.	ஆ.	ெப.	வி வநாதம்	
கைத	எ த	நிகழ்ச்சிகள்	உத கின்றன.	அதனால்	பலர்	கைத	எ தலாம்.	கட் ைர
எ தச்	சிந்தைன	ேவண் ம்.	ஒ 	ெபா ைளப்	பற்றிச்	சிந்தித் ப்	பல	பக்கங்கள்
அட்ங்கிய	 லாக	எ தேவண் மானல்	பரந்த	அறி ம்	ஆழ்ந்த	சிந்தைன ம்
ேவண் ம்.	



—	கி.	வா.	ஜகந்நாதன்	

அறி 	 திர்ச்சி	காரணமாக,	இந்தியா	சமாதானக்	ெகாள்ைகையப்
பின்பற் கிற .	பலவீனத்தினாேலா,	ேபார்	 ரிய	சக்தியற்றதனாேலா	அல்ல.
இந்தியாவில்	ெபரிய	ஞானிகள்	ேதான்றி ள்ளனர்.	அேதேபால	மகத்தான	ேபார்
வீரர்க ம்	ேதான்றி ள்ளனர்.	

—சவாண்	(16	-	11	-	1962)	

ப்பாக்கிையக்	ெகாண்ேட	உலக வைத ம்	தி த்தி	அைமக்கலாம்	என்
நம்மால்	ெசால்ல	 ம்.	ேபாைரக்	ெகாண்ேட	ேபாைர	ஒழிக்க	 ம்,
ப்பாக்கிைய	ஒழிக்க	ேவண் மானல்	 தலில்	அதைன	நம்	ைககளில்	பி க்க

ேவண் ம்.	
—மா.	ேச.	 ங்	(1936)	

நான்	சி 	 ழந்ைதயாக	இ ந்தேபா ட	எனக் 	அைதக்ெகா ,	எனக்காக
இைதச்	ெசய்	என் 	யாரிட ம்	ேகட்ட 	கிைடயா .	

—பிரதமர்	இந்திரா	காந்தி	
ைக	தட் வ 	எனக் ப்	பி க்கவில்ைல.	ைக	தட் கிறவர்கள்	தங்கள்	 கிய
மனப்பான்ைமையக்	காட் கிறார்கள்	என்ேற	நான்	க கிேறன்.	

—ேந 	(12	-	5	-	1963)	

இந்தியாவில்	இமயம் தல்	கன்னியா மரி	வைரயில்	ஒேர	நாகரிகம்தான்
இ க்கிறெதன் 	நான்	க கிேறன்.	ஆனால்	இந்தியாவின்	நாகரிகம்
பலவைகப்ப ம்	எனச்	சரித்திரங்கள்	 கின்றன.	சரித்திரங்களில்	நாம்
ப க்கத்தகாத	விஷயங்க ம்	இ க்கின்றன.	அவற்ைறெயல்லாம்	நாம்	ஒ க்கிவிட
ேவண் ம்.	அத்தைகய	சரித்திரங்கள்	எல்லாம்	அந்நியர்களால்	எ தப்பட்டைவ.	

— பாஷ்	சந்திர	ேபாஸ்	(20	-	5	-	1928)	

(பம்பாயில்)	
நாம்	ஏன்	சந்திர க் ப்	ேபாக	ேவண் ம்	என் 	சிலர்	ேகட்கின்றனர்.	சந்திரன்
அல்ல	நம 	 றி,	விண்ெவளிைய	நான்	ஒ 	 க்கியமான	கடலாகக்
க கிேறன்.	

—ெகன்ன 	(13	-	3	-	1962)	

நான்	தின ம்	கா க க் ள்	ெசன் ,	அங்கி ந் 	 ப்	 த்	தாவரங்கைள
ஆராய்கிேறன்.	அதன்	 லம்,	இயற்ைக	அன்ைன	நமக் 	ஆவ டன்	கற்பிக்க
வி ம் ம்	அரிய	பாடங்கைளக்	கற்கிேறன்.	தினசரி	காைலயில்,	நான்	காட் ல்
தனியாக	இ க் ம்ேபா ,	நான்	.அ த்தப 	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பைதக்



கட னிடம்	ேநரில்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாள் கிேறன்.	

—ஜியார்ஜ்	வாஷிங்டன்	கார்வர்	

(நீக்ேரா	விஞ்ஞானி)	
என்	ெபரிய	தாயார்	எனக்காகப்	பட்டசிரமம்	ெகாஞ்ச	நஞ்சமன் .	அந்தச்
சிரமத்ைத	அவர்	வைகயறிந் ,	 ைற	ெதரிந் 	பட்ட 	 றிப்பிடத்தக்க .	அவர்
அன் 	அப்ப ெயல்லாம்	ெபா ப் டன்	பா படவில்ைல	என்றால்	இன் 	என்ைன
‘இராஜமாணிக்க ம்	ஒ 	 ள்ளிதான்’	என் 	நா 	ேபர்	ெசால் ம்	நிைல	ஏற்பட்ேட
இரா .	என்	ெபரிய	தாயார்	என்	 ன்ேனற்றத்திற்காக	எ த் க்ெகாண்ட	ெப
யற்சி	ேபால	ேவ 	எந்தத்	தாய்மாராவ 	தங்கள்	மக்க க்காக	எ த் க்

ெகாண் ப்பார்களா	என்ப 	என்	வைரயில்	சந்ேதகந்தான்.	

— ம்பேகாணம்	ராஜமாணிக்கம்	பிள்ைள	

நான்	ஓட் ம்	கப்பலில்,	ெவள்ைளயர்,	 ட்ைட	 ச் க டன்	அவர்கள்	தாய்
நாட் க் ப்	 றப்பட	ேவண் ம்.	அந்நியன்	கப்பேல ம்	நாேள	 னிதநாள்.	

—வ.	உ.	சிதம்பரம்	பிள்ைள	
எனக் 	அ ப்ேப	கிைடயா ;	எவ்வள 	ேபர்	வந்தா ம்	பார்த் க்ெகாண் தான்
இ க்கிேறன்.	ஆனால்	காைல	ேவைளயில்	என்ைன	யா ம்	ெதாந்தர
ெசய்யாமலி ந்தால்	நல்ல .	பத்திரிைக	ப க் ம்	ேநரம்	எனக் 	ெராம்ப
க்கியம்.	

—காமராஜர்	
ன்றாம்	வ ப் 	ப த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	 த்தகம்	இல்ைல	என்பதற்காக	நல்ல

ெவய்யிலில்	வாத்தியார்	என்ைனப்	பள்ளிக் டத்ைத	விட் த்	 ரத்தினர்.	வந்
அப்பாவிடம்	ெசான்ேனன்.	“என்பிள்ைளைய	எவண்டா	 ரத்தினான்?”	என்
அவேரா 	சண்ைடக் ப்	ேபானார்.	என்னிடம்,	இனி	பள்ளிக் டேம	ேபாக
ேவண்டாம்	என்றார்.	அன்ைறக் 	எனக் 	எவ்வள 	சந்ேதாஷம்	ஏற்பட்ட
ெதரி மா?	அேதா 	ேபாச் 	என்	ப ப் .	

-ம.	ெபா.	சி.	(24	-	10	-	1971)	

வ ைம	மிக்க	நம்	நாட் ல்	ஜனத்ெதாைக	ஆண் 	ேதா ம்
அதிகரித் க்ெகாண்ேட	ேபாகின்றேத	என் ம்,	அதற்ேகற்ப	உண 	உற்பத்தி
அதிகரிக்கவில்ைலேய	என் ம்	நாட் த்	தைலவர்கள்	கவ கின்றனர்.	சில
ஆண் கள்	வாழ்ந்தா ம்	அறி ள்ள	மகன்தான்	ேவண் ெமன் 	மார்க்கண்டைன
ைமந்தனாகப்	ெபற்றனர்	அவர்	தந்ைதயார்.	ைசவம்	தைழக்க	மக
ேவண் ெமன் 	சிவபாத	வி தய ம்	பகவதியம்ைமயா ம்	தவமி ந் 	ஈன்றனர்
ஞானசம்பந்தப்	ெப மாேன.	அ ேபால்	நல்ல	மக்கள்	ஒ சிலர்	ஒவ்ெவா



ம்பத்தி மி ந்தால்	ேபா ம்.	அறிவற்ற	மக்கள்	பலர்	ேவண்டாம்.	பல
ழந்ைதகளி ந்தால்	அவர்கைள	நாம்	சரிவரப்	பா காக்க	 யா .	

—தி மதி	மரகதவல்லி	சிவ ஷணம்	பி.ஏ.	பி. .,	(25	-	12	-	1953)	

(ைசவ	மங்ைகயர்	மாநாட் த்	தைலைம ைர)	
ெசயல்	வீரர்களில்	ஒ வரான	தி வா ர்	 .	என்.	இராமன்	அவர்கள்	நான்	 ரட்சிக்
கவிஞைரச்	சந்திக் ம்	 ன்ேப,	என்ைனப்	’ ரட்சிக்	கவிஞரின்	சீடர்’	என்
பலரிட ம்	அறி கப்	ப த்தினர்.	எ த்தாளன்	என்ற	 ைறயில்	அந்தத்
த தியிைனப்	ெபறேவ	நா ம்	வி ம்பிேனன்.	1928-ல்	சமதர்ம	சங்கம்	ெதாடங்கி
நடத்தியேதா 	பத்திரிைகக க் க்	கட் ைரகள்,	சி 	கைதகள்	எ தி	வந்ேதன்.
என 	எ த்தாற்றைலப்	ெப க்க ம்,	அன்பிைனப்	பைடக்க ம்	கவிஞைரச்
சந்திக்க	வி ம்பிேனன்.	

—ஜலகண்ட ரம்	ப.	கண்ணன்	(15	-	9	-	1965)	

தற்ேபாைதய	பரீட்ைச	 ைறயான ,	பாடங்கைள	அப்ப ேய	மனப்பாடம்	ெசய் ம்
வழக்கத்ைத	உ வாக்கி ள்ள .	இ ,	நாட்ைடேய	ஏமாற் வ 	ேபான்றதா ம்.	

—ேதஷ் க்	(15-6-1960)	
	

எனக் க்	கத்திச்	சண்ைட	கற் க்	ெகா க்க	யா ம்	 ன்	வரவில்ைல.	நானாக
அைதப்	பழகிக்	ெகாண்ேடன்.	

—எம்.	ஜி.	ஆர்.	
அக்காலத்தில்	மத	சந்நியாசிகளின்	உைறவிடமாகிய	மடங்கேள	கல்வி
ஸ்தாபனங்களாக	இ ந் 	வந்தன.	அங் 	மதக்	கல்வி டன்	மக்க க் 	ேவண் ய
இதர	விஷயங்க ம்	கற்பிக்கப்பட்டன.	நம்	நாட் ல்	அத்தைகய	மடங்கைள	மீண் ம்
ஏற்ப த் வ 	 யாத	காரியம்.	ஆைகயால்	பாமர	மக்க க் க்	கல்வி	கற்பிக்க
ேவண் மானால்	வாசக	சாைலகள்	இன்றியைமயாததா ம்.	வாசக	சாைலகைள
ஏற்ப த்தச்	ெசய்யேவண் ம்	என் ம்	இயக்கம்	நம்நாட் ல்	சமீபத்தில்தான்
ேதான்றிய .	இங்கிலாந்தில்	14-வ 	 ற்றாண் ன்	 வக்கத்தில்
வாசகசாைலகள்	ேதான்றின.	ஆந்திர	ேதசத்தில்	ராஜமேகந்திரம்,	ெபஜவாடா,
காக்கினாடா	 தலிய	விடங்களில்	வாசக	சாைலகள்	ஏற்பட் க்கின்றன.	நான்
ஆந்திர	ேதசத்தில்	ெசன்றவிடங்களில்	எல்லாம்	வாசகசாைலகைளக்	கண்ேடன்.
அங் 	அவ்வியக்கத்ைதப்	பரப்பியதற் 	விேரசலிங்கம்	பந் ேவ	காரணம்.	

—சர்.	ஏ.	ராமசாமி	 தலியார்	(4-5-1928)	
(Y.	M.	C.	A.	பட் மன்றத்தில்)	



சித்த	ைவத்தியம்	யாவ ம்	 க ம்ப 	 ன்ேனற்றமைடய	ேவண் ம்	என்ப தான்
என் ைடய	உண்ைமயான	எண்ணம்.	அதற் 	 தலாவ ,	சித்த	ைவத்தியக்
கல் ரி	ைவத் ,	மானாக்கர்க க் ப்	பாடம்	கற்பித் ,	ேசாதைனயில்
ேதறியவர்கைள	யாவ ம்	ஆதரிக் ம்ப ெசய்யேவண் ம்.	ைவத்தியக்	கல் ரி
இல்லாமல்	ஒ 	சித்த	ைவத்திய	 ைறயான 	சிறப்பைடய	மாட்டா .	ஆதலால்
கல் ரிைய	ைவப்பதற் 	இப்ெபா ேத	ஒ 	ஏற்பா 	ெசய்யேவண் ம்.	

—எம்.	 .	 ப்பிரமணிய	 தலியார்	(19-4-1927)	

(ம ைரயில்,	3-வ 	தமிழ்ச்சித்த	ைவத்திய	மாநாட் ல்)	
தமிழ்நாட் ல்	4.5	ேகா 	மக்கள்	வசிக்கிறர்கள்.	இதில்	1.5	ேகா 	ேபர்களாவ
எ தப்	ப க்கத்	ெதரிந்தவர்களாக	இ ப்பார்கள்.	ஆனா ம்	தமிழகத்தில்	 திய
ல்	ஏதாவ 	ெவளியிட்டால்	2000	பிரதிகள்	என்ற	அளவில்	தான்	அச்சி ம்

நிலைம	உள்ள .	இந்த	2000	பிரதிகள்	விைலேபாக	8	ஆண் 	அல்ல 	10	ஆண்
காலமாகிற .	

—நாவலர்	ெந ஞ்ெசழியன்	

( லக	வாரவிழாப்	ேபச் )	

இந்திய	ச தாயத்திற் 	ஒ 	 திய	பாைதைய	வ த் க்	ெகா க்கச்	சிறந்த
யற்சி	ெசய்தவர்	என் ,	 	ஆண் க க் ப்	பிற 	சரித்திர	 ல்கள்	எ த

வி ம் ேவார்	என்ைனப்	பற்றிக்	 றிப்பிட்	ேவண் ம்	என்பேத	என்	ஆைச.	
—பிரதமர்	இந்திரா	காந்தி	(4-9-1	973)	

நாடகத்திேல	பகத்சிங்,	காந்தி,	ேமாதிலால்	ேந 	இவர்கைளப்	பற்றிய
பாட் க்கைளெயல்லாம்	நான்	பா ேவன்.	காட்சிக் 	ந ேவ	வ ம்	இைடெவளியில்
நான்	பா ேவன்.	ம ைரக் 	காந்திஜி	வந்தேபா 	எல்ேலா ம்	எைத	எைதேயா
ெகா த்தார்கள்.	நான்	என்	ைககளில்	இ ந்த	வைளயல்கைளக்	கழற்றிக்
காந்திஜியிடம்	ெகா த்ேதன்.	

—ந ைக	எஸ்.	 .	 ப் லட் மி	(13—8–1972)	

ெவட் க்கிளிக் ப்	பயந் ,	விவசாயத்ைத	நி த்திவிட	 யா .	ெபா
ேபாக் 	ஏ கேள,	இன் 	ஏராளமாக	விற்பைனயாகின்றன	என்பதற்காக,
எப்ேபா ம்	பயன்தரக் ய	இலக்கிய	ஏ கைளேயா,	காயம்	படாத	கவிைத
இதழ்களேயா	நடத்தாமல்	நி த்திவிட,	 யா -நி த்தி	விட ம்	 டா .	

—கவிஞர்	 ரதா	(1-12-1	974)	
நாம்	ப த்த 	ெகாஞ்சமாக	இ ந்தா ம்	நம 	சந்ததியாராவ 	நிைறயப்	ப க்க
ேவண் ம்	என்பதற்காகேவ	கல்வி	அைமச்சராக	இ க்கிேறன்.	



—பக்தவத்சலம்	(11-12-1962)	
நான்,	ெசன்ற	20-ஆண் க்	காலமாக	ஐேராப்பா,	ஆஸ்திேரலியா,	நி சிலாந் ,
ெசளத்சீ,	அயர்லாந் ,	ெதன்	அெமரிக்கா	 தலிய	நா களில்	 ஸ்தி
ேபா வைதேய	ெதாழிலாகக்	ெகாண் க்கிேறன்.	மரக்கறி	உண கைளத்	தவிர
ேவ 	ஒன்ைற ம்	நான்	சாப்பி வதில்ைல.	ம பானமாவ 	 ட்டாவ

ப்பதில்ைல;	திறந்த	ெவளியி ள்ள	 த்தமான	காற்றில்	எனக் 	நம்பிக்ைக
உண் .	நான்	பஞ்சாபி ள்ள	காமா	பயில்வானத்	ேதாற்க க்கலாம்	என்ற	
நம்பிக்ைக டன்	வந்தி க்கிேறன்.	அதன்	பிற ,	இந்தியாவி ள்ள	மற்ற
மல் த்தக்காரர்கைள ம்	ேபாட் க்கைழக்கப்	ேபாகிேறன்.	

—ஸ்பிஸாக்	(20-1-1938)	
( ஸ்தி	பயில்வான்)	

(பம்பாயில்)	

நான்	சமீபத்தில்	இந்தியாவில்	பிரயாணம்	ெசய்ததிலி ந் 	இந்தியாவில்
ெபண்க க் க்	கல்வி	ேபாதிக்கச்	ெசய்யப்ப கின்ற	 யற்சிகைள	மிக ம்
அ தாபத் டன்	கவனித் 	வ கிேறன்.	இந்தியப்	ெபண்கள்	கல்வி	கற்
ன்வந்தாெலாழிய	இந்தியாவின்	ெப ைம	விளங்காெதன்பைத	இந்திய

ஆண்கள்	உணர்தல்	ேவண் ம்.	இந்தியாவில்	மிக ம்	உயர்ந்த	நிைலயி ள்ள
வ ப்பா ள் ம்	மிக ம்	தாழ்ந்த	நிைலயி ள்ள	வ ப்பா ள் ம்	கல்வி	பரவ
ேவண் 	ெமன் 	வி ம் கிேறன்.	ஆங்கிலம்	உலக	ெமாழியாக	இ ப்பதால்,
ெபண்க க் ம்	ஆங்கிலம்	கற் க்ெகா க்க	ேவண் ம்.	

—கார்வி	(8-7-1929)	
(ஈஸ் 	இந்திய	சங்கத்தில்	ேபசிய )	

பதவிக் ,	மனிதைனக்	ெக க் ம்	 ணம்	உண் 	என்ப 	எனக் க்	ெதரி ம்.
பதவியினால்	நான்	எவ்வள 	 ரம்	ெகட் ப்	ேபாயி க்கிேறன்	என்ப 	எனக் த்
ெதரியா .	

—ேந 	(12-6-1963)	

எல்லாத்	தமிழ்	இலக்கியங்கைள ம்	ஒ ைற	ப த்தி க்கிேறன்.	ஆராய்ச்சி
ெசய் ம்	வைகயில்	ஊன்றிப்	ப க்கவில்ைல.	ஒ 	ெபரிய	 த்தகத்ைத
எ த் க்ெகாண்டால்	,	அ பற்றி	 ற்றி ம்	ெதரிந் 	ெகாள் ம்	காலம்	வைர
எத்தைன	மாதமானா ம்	அைதேய	ப ப்ேபன்.	அ 	மாதிரிேய	தான்
ெவளிநாட் க் ப்	ேபான ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் யைத	ெதரிந் ெகாள் ம்
வைர	அங்ேகேய	தங்கிவி ேவன்.	

—தினமணி	ஆசிரியர்	ஏ.	என்.	சிவராமன்	(19-3-1973)	



ேயாகியா ைடய	வாழ்நாளில்	நான்	அவைரக்	காண	ேவண் ம்	என் 	பல ைற
வி ம்பிேனன்.	நான்	அவைரக்	காண	 யவில்ைல;	வ ந் கிேறன்.	ஆனால்
பத் ப்	பதிைனந் 	ஆண் 	காலத்திற் 	 ன்	'தமிழ்க்	 மரி'	என் ம்	 ல்
ெவளியிடப்பட்டேபா 	அதன்	 தல்	பிரதிைய	நான்தான்	வாங்கிேனன்.	

—கவிஞர்	கண்ணதாசன்	(1964-ல்)	

ந கர்களிடம்	பணம்	இ க்கிற .	அதனால்	அவர்கள்	ெபரிய	மனிதர்	ஆகிவிட
யா .	என்னிடம்	 டத்தான்	பணம்	இ க்கிற .	பாங்கியில்	 டப்	பணம்

இ க்கிற .	அதற்காக	அைதப்	ேபாய்க்	 ம்பி கிரேறாமா?	பணத்ைத	நாய் ட
மதிக்கா .	

—எம்.	ஆர்.	ராதா	(31-8-1951)	
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கைட	வள்ளலின்	தன்ைம,	தன்னிடத் 	வந் 	இரந்தவர்கட் 	இல்ைலெயன்னாமல்
ெகா ப்ப .	கர்ணராஜைனப்	ேபால.	இைட	வள்ளலின்	தன்ைம,	ஒ வன்
தன்னிடத் 	வந் 	இரவாமல்	அவன்	 றிப்பறிந் 	ஈதேல	இைடவள்ளலின்	தன்ைம.
அ 	கற்பகத்	த ,	கைலவள்ளலின்	தன்ைம,	இரவலன்	தனக் 	ேவண் வ
இன்னெதன் 	க காம ம்,	தான்	இ க் மிடத்திற்	ெசல்லாம ம்	அவ்விரவலன்
ஓரிடத்திலி க்க,	அவ க் 	ேவண் வன	யா ம்	ஒ ங்ேக	ெகா த்த ம்,
மற்ெறா வைர	அவன்	இனி	இரவாம ம்	அப்ப க்	ெகா க் ம்	ெபா ள்	அந்த
இரவலன 	ஜீவதைசபரியத்தம்	உத ம்ப 	ெகா த்த ேமயாம்.	இத்தைகைம
ைடயவேன	தைலவள்ளல்.	ஒ வன்	ெகா க் ம்	தைகைம	 ைடயவனாயி ம்,

தன்	வலிக் ட்பட்டைவகைளக்	ெகா க்	கலாமன்றித்	தன்	வலிக் ட்படாப்
ெபா ைள	எவ்விதம்	ெகா க்கக்	 ம்?	ஆைகயால்	அப்பிர வின 	ஐஸ்வரியம்
இத்தன்ைம ைடத்ெதன் 	அறிய	ேவண் ம்.

—	ேசா.	வீரப்ப	ெசட் யார்	(1902)	
(நாைக	ெவளிப்பாைளயம்	ைசவசித்தாந்த	சைபயில்)	

தி வள் வைரப்	பற்றிக்	கற்பைனக்	கைதகள்	நாட் ல்	உலா கின்றன.	அந்தக்
கட் க்	கைதகள்	 த்தப்	ெபாய்,	தி வள் வர்	பிறந்த ,	பாண் ய	நா .	பாண் ய
மன்னரின்	அந்தரங்கச்	ெசயலாளராக	அவர்	பணியாற்றினர்.	அவ க் ப்	பாண் ய
மன்னரால்	தி வள் வர்	என்ற	பட்டம்	வழங்கப்பட்ட .	

—கி.	ஆ.	ெப.	வி வாாதம்	

இரண்டாவ 	உலகப்	ேபாரின்ேபா 	ஹிட்லர்	அ ப 	லட்சம்	 தர்கைள	தீயிட் க்
ெகான்ற 	சரியான	காரியம்	என் 	 ன் 	ெசான்ேனன்.	நான்	ெசான்ன 	சரிதான்
என்பைத	உலகம்	இன் 	உணர்ந் 	ெகாண் க்கிற .	

—இ 	அமீன்	

(உகாண்டா	அதிபர்	
ப்பதற் க்	 ழாய்த்	தண்ணீர்,	 ளிப்பதற் க்	கிணற் த்	தண்ணீர்,	 ணி

ைவப்பதற் க்	 ளத் த்	தண்ணீர்-இப்ப ச்	சிலர்	உபேயாகிப்பார்கள்.	ஆனால்,
காவிரி	நீர்,	 ளிக்க,	 க்க,	 ணி	 ைவக்க,	பாத்திரம்	 லக்க
எல்லாவற் க் ேம	பயன்ப ம்.	காவிரி	நீர்	மாதிரி	நம 	எ த் ம்	இ க்க
ேவண் ம்.	அதாவ 	எளிைமயாக,	ெதளிவாக	எல்ேலா க் ம்	 ரி ம்ப



இ க்கேவண் ம்.	நம்	தமிைழப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	யா ம்	சிரமப்	படக் டா .
க த்ைதப்	 ரிந் 	ெகாள்வ 	அவரவர்	ஈ பாட்ைடப்	ெபா த்த .	

—ராஜாஜி	

ெமய்யன்பர்கேள!	சரித்திரத்ேதா 	தத் வங்கைள ம்	உற் ணர்தல்	ேவண் ம்.
ேதான்றிய	ெபாறிகள்	ஆகாயம்	எங்க ம்	பரந்தன.	’ ம்’	எனத்	ேதவர்	அஞ்சிச்
சிவைன	அைடந் 	அரற்றினர்.	’நன் ’	என் 	சிவபிரான்	 றி,	அச்சித்	(அறி
மயமான)	பரஞ்ேசாதிைய	’வா’	என்றார்.	வந் 	அடக்கமாக	நின்ற .	அடக்க ள்ள
பிள்ைளகைளத்	தந்ைதமார்	அைழத்தால்	உடேன	அவைரச்	சார்ந் ,	’ஏன்
அைழத்தீர்கள்’	என் 	ேகட்ப 	உயர்ந்த 	என் 	சிலர்	க கின்றனர்.	என்
க த் 	ெசன் 	நிற்றல்	ேவண் ம்	என்பேத.	

—ஞானியார கள்	
அப்ேபாெதல்லாம்	சத்திய ர்த்தி,	ேமைடகளில்	 ழங் வார்.	நா ம் ட	ேதசியப்
பாடல்கைளப்	பா ேவன்.	ஊ க் 	ஊர்,	கிராமத் க் க்	கிராமம்	என் 	நாங்கள்
இ வ ம்	ேபாகாத	இடேமயில்ைல.	'பாட்டாேலேய	 ந்தராம்பாள்
ெவள்ைளக்காரைன	அ ச் 	விரட் வார்’	என் 	நண்பர்கள்	ெசால் மள க்
என்	பாட் ல்	உணர்ச்சி	ெகாப்பளிக் ம்.	

ந ைக	ேக.	பி.	 ந்தராம்பாள்	(13-8	-	1972)	
	என்ைனப்	ெபா த்த	வைரயில்,	என்னிடமி ந்த	அள ,	என்னால்	 ந்த
வைரயில்,	 தந்திரப்	ேபாராட்டத்தில்	தியாகம்	ெசய்ேதன்.	என்	தியாகம்	ெபரிதாக
இல்லாமல்	இ க்கலாம்.	என்னிடம்	இ ந்த ம்,	என்னல்	 ந்த ம்
அவ்வள தான்.	அைதச்	ெசய் விட்ேடன்.	

—இராஜாஜி	(23-2-1963)	

மனிதன்,	வாழ்க்ைகயில்	 ன்ேனற்றங்காண	ேவண் 	மானால்,	சந்தர்ப்ப ம்,
திறைம ம்	ஒன்றாக	அைமய	ேவண் ம்.	

—டாக்டர்	ராதா	கி ஷ்ணன்	(5-8-1962)	

ழந்ைதையத்	ெதாட் லில்	ேபாட் 	ஆட் வதால்	 ழந்ைத	 ங் வ
உண்ைமதான்.	ஆனால்,	அதற் க்	காரணம்	நல்ல	 க்கம்	ஏற்பட்டதால்	அல்ல.
மனம்	மயக்க ம்	ேசாம்ப ம்	அைடவதால்	 ழந்ைத	 ங்க	ஆரம்பிக்கிற .
ெதாட் வில்	இட் 	ஆட் வதால்	 ழந்ைதயின்	 ைள ம்	ரத்த	ஒட்ட ம்
பாதிக்கப்ப கிற .	இைத	ெவளிநா க க் ச்	ெசன் 	 ற் ப்	பயணம்	ெசய்
வந்ததின்	 வில்	நான்	உணர்ந் 	ெகாண்ேடன்.	

—ேமதி	நவாஸ்	ஜங்	(18	-	3	-	1963)	



( ஜராத்	கவர்னர்)	
அண்ணா	ஏன்	கவிைத	எ தவில்ைல?	என் 	ேகட் விட் 	அண்ணா	கவிைத
எ தினால்	தமிழ்	நாட் ல்	ேவ 	யா ம்	கவிைத	எ தமாட்டார்கள்.	அந்த
அள க் 	அண்ணாவின்	கவிைத	இ க் ம்	என் 	சிலர்	என்ைனப்	 கழ்ந்
ேப கிறார்கள்.	ஆனால்	உண்ைம	அப்ப யல்ல.	உண்ைமயில்	கவிஞர்க க் ள்ள
உளப்பாங் 	எனக்கில்ைல.	 ைகப்படம்	எ க் ம்	க வியில்	உள்ள	ெலன்ஸ்	ேபால
கா பவற்ைற	அப்ப ேய	பதிய	ைவத் க்ெகாள் ம்	மனப்பாங் 	கவிஞர்க க்
உண் .	ஆனால்	அ 	எனக்கில்ைல.	

—அறிஞர்	அண்ணா	(5	-	4	-	1953)	
ஒ 	சி 	கைத	ெசால் கிேறன்.	இராமன்	என்ெறா வனி ந்தான்.	அவ க்
ஆற்ற கில்	அைர	காணி	நிலம்	இ ந்த .	பயிரிட்டான்.	நான் 	அங் ல
அளவிற் ப்	பயிர்	வளர்ந்தி ந்த .	மைழ	இல்ைல.	இந்திரன்	மகிழ்ந்தான்.
அளவில்லா	மைழ	ெபய்த .	ெப ெவள்ளம்	வந்த .	ஆற்றில்	ெவள்ளம்	நிைறந்த .
இராமன்	நிலத்தி ம்	நீர்	பாய்ந்த .	ெவள்ளம்	ேம ம்	மி ந்த .	பயிர்	 வ ம்
டப்பட்ட .	ெவள்ளம்	வ ந்த .	நிலமி ந்த	இடேம	ெதரியவில்ைல.	ஏன்?	மணல்
விட்ட .	ஆற்றிலி ந்த	நீர்	ேநேர	பாய்ந்ததால்	உண்டாகிய	ெக தி	இ .

அங்ஙணமின்றி,	ெவள்ளத்ைத	அைனேகாலித்	த த் ப்	ெப வாய்க்காலிற்
ெச த்திப்	பின்னர்ச்	சி 	வாய்க்	கால்,	கன்னி	வாய்க்கால்,	மைட	இவற்றின்	வழிச்
ெச த்தியி ந்தால்	பயி ம்	ெகட் ரா ,	நில ைடயா க் 	இழப் ம்	ேநர்ந்திரா ,
அன்பர்கள்	இதைனக்	கவனிக்க.	

—ஞானியார கள்	

(கந்தர்	சட் ச்	ெசாற்ெபாழிவில்)	
நன்றாக	அைமந்த	பாடல்	தன்	க த் ப்ப 	மனிதைனத்	தி ப் கிற .	இ தான்
பாட் னிடத்தில்	உள்ள	 றிப்பிடத்தக்க	ேமன்ைம.	

—பாரதிதாசன்	

என்ைனப்	 கழாேத.	இந்த	உலகில்	 க க் ம்	இக க் ம்	மதிப் க்	கிைடயா .
ஊஞ்சைல	ஆட் வ 	ேபால	ஒ 	மனிதைன,	 கழின்	 றமாக ம்,	இகழின்
றமாக ம்,	இங் ம்	அங் ம்	ஆட் கின்றார்கள்.	

—விேவகானந்தர்	

நபிைய	நிைனப்பவன்	எப்ப 	 கம்மதியனாகிறாேனா,	ஏ ைவ	நிைனப்பவன்	எப்ப
கிறிஸ் வனகிறாேனா,	அ ேபால	வள் வைன	நிைனப்பவன்தான்	தமிழன்.	

—அன்பழகன்(4-7-1960)	



பாரதத்ைதப்	ேபான்ற	பசியால்	பீ க்கப்பட்ட	நாட் ல்	ேயாசைனயின்றி,	வசதியாகப்
பராமரிக் ம்	சக்திக் 	அப்பாற்பட்ட	எண்ணிக்ைகயில்	 ழந்ைதகைளப்	ெபற் ,
அவர்கைள	 வில்லாத	கஷ்டத்திற் ள்ளாக்கி,	 ம்பத்ைத ம்	கீழ்	நிைலக் க்
ெகாண் 	வ தல்	ெகா ைமயானெதா 	 ற்றமா ம்	

—ரவீந்திரநாத்	தா ர்	

ற்றம்	ெசய்தவன்,	அதற் ள்ள	தண்டைனயைடதல்	ேவண் ம்,	க ைண
காட் வ 	எளிேயாரிடமன்றிக்	 ற்றவாளியிடமன் .	 ற்றஞ்	ெசய்தவர்கைள
மன்னித் க்	ெகாண்ேடயி ந்தால்	உலகம்	ஒ ங்காக	நைடெபறா .	எமன்
எப்ேபா ம்	தண் த் க்	ெகாண்ேடயி ப்பி ம்	த மன்	என்
அைழக்கப்ப கிறான்.	காரணெமன்ைன?	ந 	நிைலைமேயா 	சிக்	ஷித்தலால்
அன்ேறா	ஆகேவ,	இறந்தவர்கள்	ெபயரால்,	 ட	நம்பிக்ைகயால்	பார்ப்பன க்ேகா,
ைசவ க்ேகா	பணங்கைளக்	ெகா க்க	ேவண்டாம்.	இவ்வா 	 வதால்	என்ைன
நாத்திகன்	என் 	சிலர்	 றலாம்.	பிறரால்	ஏமாற்றப்	ப வைதத்	த க் ம்
ெபா ட்ேட	நான்	ெசால் கிேறன்.	

—வ.	உ.	சி.	(3-3-1928)	
கள்	 த்தவ க் த்	தாய்	என் ம்	மைனவி	என் ள்ள	ேவற் ைம	ேதான்றா .
ஆதலால்	அறிைவக்	ெக க் ம்	கள்ைள	அறேவ	விட் 	வி ங்கள்.	நாம்
உட்ெகாள் ம்	ஆகாரங்கள்	 வைகப்ப ம்.	அவற் ள்	தாமச	ேபாஜனத் டன்
ேசர்க்கப்பட் ச்	ேசாம்பல்,	அறியாைம	 தலிய	தீய	ஒ க்கத்ைத	உண் 	பண் ம்
ம பானத்ைத	விலக் ங்கள்.	

-	 வாமி	சகஜானந்தா	(8-4-1928)	
(கழனிவாசல்	ஆதி	திராவிட	பாடசாைலயின்	 தலாண் 	விழாக்	 ட்டத்தில்)	

இந்தியாவின்	தரித்திரத்திற் க்	காரணம்	மக்கள்	ெதாைக	அதிகமாய்	விட்டதல்ல.
இங்கிலாந்தி ம்	ெஜர்மனியி ம்	இந்தியாைவவிட	மக்கள்	ெதாைக	அதிகமாய்க்
ெகாண் 	வ கிற .	மிக	சிக்கனமாக ம்	 ன்	ேயாசைன ட ம்	ேவைல	ெசய்
வ ம்	 யானவனிடத்தி ம்	 ற்றம்	 வதற்கில்ைல.	அவன்	அதிக	வட் க் க்
கடன்	வாங்க	ேவண் யி ப்பதற் க்	காரணம்	அவ க் 	உண்பதற் 	ஒன் ம்
கிைடக்காமலி ப்பேத.	ஆைள	அ த்தக் ய	நிலத்தீர்ைவ ம்,	இந்தியாவின்
ைகக்ெதாழில்கள்	பா காக்கப்படாமல்	இங்கிலீஷ்	யந்திரங்க டன்	ேபாட் 	ேபாட்
அழிந் 	ேபான ேம	இந்தியாவின்	தரித்திரத்திற் க்	காரணம்.	

—ரேமஷ்	சந்த்ரதத்	
(1899-ல்	ல ்மண ரியில்	நைடெபற்ற	15-வ 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்)	

நாட் ன்	அரசியல்,	ஜாதி,	மதம்,	மாகாணப்	பிரி 	ஆகியவற்றின்	அ ப்பைடயில்



இயங் ம்	வைரயில்,	எந்தவிதமான	சட்டத்ைதச்	ெசய் ம்	பயனில்ைல.	

—கி பளானி	(2-12-1960)	

நாம்	ேபச் 	அளவில்	வளர்ந்தி க்கிரேறாம்.	இ த்தால்	இ ம் ;	ெவட் னால்
ெவள்ளி,	தட் னல்	தங்கம்,	என் 	அழகாகப்	ேபசலாம்.	ஆணால்	தங்கம்,	ெவள்ளி,
இ ம் 	ஆகியைவகைள	 மியிலி ந் 	எ க்க	ஆராய்ச்சி	நடத்த	ேவண் ம்.	

—அைமச்சர்	ெவங்கடராமன்	(9.8-1960)	

நமக் த்	தைலவலி	என்றால்	டாக்டர்	வந் 	ம த் 	ெகா ப்பார்.	தைலவலிைய
வாங்கிக்	ெகாள்ளமாட்டார்.	அைதப்ேபால,	ேபார்க்க வி	வ ம்.	ஆனல்	ேபாரா வ
நாம்தான்,	

—காமராசர்	(9.12.	1962)	
அரசியேல	ேமாசமான 	என் 	சில	தத் வ	ேமைதகள்	 கிறார்கள்.	அரசியல்
ேமாசமான 	அல்ல.	அரசியைல	மக்கள்தான்	ேமாசமாக	ஆக் கிறார்கள்.
தனிப்பட்டவர்களின்	க த் க்கள்	தனிப்பட்டவர்களின்	 ன்ேனற்றம்	ஆகியைவேய
அரசியல்	என் 	நாம்	ஆக்கிவிட்ேடாம்.	ஆனல்	உண்ைமயில்	அரசியல்	என்ப
மக்களின்	ெபா ளாதார	ச தாய	நிைலைய	உயர்த் வதற்கான	ெபரியெதா
இயக்கமா ம்.	

—இந்திரா	காந்தி	(16-9-1970)	

திறைமயில்லாத	ஒ 	ெபண்	ந ைக	ஆக	 ம்	என்பைத	எல்லாம்	என்னல்	நம்ப
யவில்ைல.	என்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்	நான்	எ த் 	ைவத்தி க் ம்

ஒவ்ெவா 	ப யி ேம	என் ைடய	உைழப் 	இ க்கிற .	ந ைககளின்	பகட் ல்
மயங் ம்	பலர்	அதற் ப்	பின்னல்	இ க் ம்	அவ ைடய	உைழப்ைப	மறந்
வி கிறார்கள்.	

—ந ைக	உஷா	நந்தினி	
திதாய்	ஆரம்பிக்கப்ப ம்	ஒவ்ெவா 	இயக்க ம்,	அதன்	அ ப்பைடயான	 க்கிய
ெகாள்ைககள்	உலகத்தி ள்ள	ச கத்தினர்	எல்லாரா ம்
ஒப் க்ெகாள்ளப்ப வற் 	 ன்னல்,	இரண் 	ெபரிய	 ட் க்கட்ைடகைளத்
தாண் த்தான்	 ன்	ெசல்ல	ேவண் ெமன்ற	ஒ 	கண் ப்பான	நியதி
ஏற்பட் ப்ப ேபால்	நமக் த்	ேதான் கிற .	மக்களால்	அக்ெகாள்ைககள்
ஒ ங்கற்றைவெயன	நிராகரிக்கப்ப வ ம்,	பின்	அைவ	மிக ம்	சிறப்பானைவ
அல்லெவனக்	க தி	கவனம்	ெச த்தா 	அலட்சியம்	ெசய்யப்ப வ மான
இவ்விரண் ம்	ேமேல	 றப்பட்ட	 ட் க்கட்ைடகளா ம்.	

—சாரதா	நந்த	 வாமிகள்((1-4-1926)	



(கல்கத்தா க் 	அ ேக ள்ள	ேப ரில்	நைடெபற்ற	இராம	கி ஷ்ண	சங்கத்தின்
தல்	மாநாட் ல்)	

நிைனத்தப 	நிைனத்த	ஊ க்ெகல்லாம்	என்ைன	அைழக்காதீர்கள்.	அந்தப்ப
என்ைன	மக்கள்	அைழக்காமல்	இ ப்பதற்காகேவ	என 	வழிச்	ெசல த்
ெதாைகைய	 .	100-ல்	இ ந் 	 .	150	ஆக	ஏற்ப த்திவிட்ேடன்.	 	 பாய்
எனக் 	வண் ச்	ெசல ,	ரிப்ேபர்	ெசல ,	ைவத்திய	ெசல 	 தலியைவக க்
அேனகமாக	சரியாய்ப்	ேபாய்வி ம்.	சில	சமயங்களில்	ேபாதாமல்	ேபா ம்.	ஒ
தடைவயில்	2,	3,	பயணம்	ஏற்பட்டால்	ஒ 	அள 	மீதியாகி	பிரசாரத்திற் ப்
பயன்ப ம்.	

—தந்ைத	ெபரியார்	(16-6-1968)	
நான்	எப்ேபா ம்	என்	வைரயில்	என 	கடைமையச்	ெசய்பவன்.	மற்றவர்கள்
பதி க் 	உதவி	ெசய்கிறார்களா	என்பைத	எதிர்பார்க்காதவன்.	

—ராஜாஜி	(5-3.1962)	

நான்	எந்தக்	கட ைள ம்	வணங் வதில்ைல.	எந்த	கட ள்	படத்ைத ம்
ஜிப்பதில்ைல.	கட ள்	கல்லி ம்	இல்ைல.	மண்ணி ம்	இல்ைல.	மனிதேன

கட ள்.	நாேன	கட ள்	
—பசவலிங்கப்பா	(3-8-1973)	

(ைம ர்	மாநில	உள்ளாட்சித் ைற	அைமச்சர்)	

என் ைடய	தாயாரின்	 ன்ேனார்கள்	12-வ 	 ற்றாண் ல்	நார்ேவயிலி ந்
ஸ்காட்லண் ன்	வடபாகத்தில்	 ேயறினார்கள்.	என் ைடய	 ன்ேனர்களில்
ஒ வர்	கடற்	ெகாள்ைளக்காரராய்	இ ந்தார்.	அவர்	பி க்கப்பட் ,	1174—ஆம்
ஆண் ல்	சிரச்ேசதம்	ெசய்யப்பட்டார்.	

—டாக்டர்	வில்லியம்	மில்லர்	
எவன்	அதிக	ஆச்சரியப்ப வைத	நி த்திக்	ெகாள்கிறாேனா,	அவன்	சீக்கிரத்தில்
த்திசாலியாகிவி கிறான்.	

—கவிஞர்	 ரதா	
அந்நிய	கவர்ன்ெமண்ட்	எவ்வள 	உத்தமமானதாயி ம்,	எவ்வள
நல்ெலண்ண ைடயதாயி ம்,	மக்களின்	ேவண் ேகாைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள
எவ்வள 	சிரத்ைத	காட் ன	ேபாதி ம்,	ஜாதி,	மதம்,	நிறம்,	நாகரீகம்	இைவகளில்
ற்றி ம்	அ 	ேவற் ைமப்	பட்டதாயி ப்பதால்	மக்களின்	மனப்ேபாக்ைக	யறிந்

அதன்ப 	நடப்ப 	இயற்ைகயாகேவ	அசாத்தியம்.	ஆைகயால்	சட்ட	சைபகளில்
மக்கள்	பிரதிநிதிகள்	அவசியம்.	



—டாக்டர்	ராேஜந்திரலாலா	மித்ரா	
(1886-ல்	கல்கத்தாவில்	நைடெபற்ற	இரண்டாவ 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்)	

பிள்ைளகைளப்	பள்ளிக் டம்	அ ப்பாதீர்கள்.	பள்ளிக் டத்தில்	ப ப்பதால்	எந்த
நன்ைம ம்	இல்ைல.	என்மகைனக்	 ட	நான்,	‘ஏண்டா	பள்ளிக் டம்	ேபாகிறாய்?‘
என் 	தான்	ேகட்கிேறன்.	நான்	 டப்	பள்ளிக் டம்	ேபாகவில்ைல.	நான்	என்ன
ெகட்டா	ேபாய்விட்ேடன்?”	

—ெஜயகாந்தன்	

(சி கைத	எ த்தாளர்)	

எந்தக்	காலத்தி ம்	சீனா	ேதாற்க க்கப்	ெபற்ற 	கிைடயா .	யாரா ம்	அைதத்
ேதாற்க க்க	 யா .	ேபார்	வந் 	விட்டால்,	 ப்ப 	ேகா ப்	ேபைர	பலி	ெகா த்
மீண் ம்	உலகில்	ெபரிய	நாடாய்	இ க்கக்	 ய	அள க் 	எண்ணிக்ைக	பலம்
சீனா க் 	உண் .	

—மா.	ேச	 ங்	
ஒ 	தாஜ்மகாைலக்	கட்ட	அரசனின்	 	கவன ம்,	கஜானாவின்	பணம்

வ ம்	ெசலவிட் க்	கட் 	 க்க	14—ஆண் கள்	 ந்ததாகக்	 ம்
ேபா ,	ஒ 	ெபரிய	உபகண்டத்தின்	 ன்ேனற்றம்	அைடய	நீண்ட	காலம்	ஆவ
இயற்ைகேய.	

—எம்.	ஏ.	மாணிக்கேவ 	

(ெசன்ைன	ெரவின்	 	மந்திரி)	
ஒ 	காலத்தில்	எ த்தாளர்கள்	அைனவ ம்	அரசர்கைளப்	 கழ்ந் 	எ தினர்கள்.
அப்ப 	 கழ்ந் 	எ தினால்தான்	அவர்க க் 	வாழ் 	என்ற	நிைல	இ ந்த .
அப்ேபர்ப்பட்ட	காலத்தில்	 ட	தி வள் வர்	ேபான்றவர்கள்	மக்க க்காக
எ தினர்கள்.	ஆனல்	இப்ேபாைதய	எ த்தாளர்கள்,	அரசர்	காலத்
எ த்தாளர்களின்	நிைலயிேல	தான்	இ க்கிறார்கள்.	நான்	மனதில்	பட்டைத
அப்ப ேய	ெசால்பவன்.	அதனால்தான்	இைதச்	ெசால்கிேறன்.	அரசியலில்
ெசல்வாக் 	ெபற்றவர்கைளப்	பற்றிப்	 கழ்ந் 	எ தினால்	தான்	பட்டங்கள்,
பதவிகள்	கிைடக் ம்	என் 	இன்ைறய	எ த்தாளர்கள்	எ கிறார்கள்.	

—ம ைர	 த் 	(28-10-1974)	

(ம ைர	மாநகராட்சி	ேமயர்)	
தி மணம்	ஆனேபா 	7	ெபண்	 ழந்ைதகள்	ேவண் ம்	என் 	வி ம்பிேனன்.
ஆனால்	அப்ேபா 	என்	ஆைச	நிைறேவறவில்ைல.	நாட் ப்	பணியில்	 	 ச் டன்



ஈ பட் ந்த 	தான்	இதற் க்	காரணம்.	

—மாேனக்	ஷா	(15-7-1974)	

(இந்திய	ரா வத்தின்	 ன்னாள்	தைலைம	தளபதி)	

நாேன	என்ைனக்	ெக த் க்	ெகாண்டதாகத்தான்	ெசால்லேவண் ம்.	எந்த
நிைலயி ள்ளவ ம்,	ெபரிய	பதவியிலி ந்தா ம்	சரி,	சி பதவியிலி ந்தா ம்
சரி,	தன்	ெசய்ைகயினேலதான்	ெகட்ட	நிைலைய	அைடய	 ம்.	இந்த
உண்ைமையச்	ெசால்ல	நான்	தயாராக	இ க்கிேறன்.	மற்றவர்கள்	எப்ப
நிைனத்தா ம்	சரி,	நான்	ெசால் வ ம்	உண்ைமேய.	இந்த	நிமிடத்தில்	மற்றவர்கள்
இைத	ஒப் க்	ெகாள்ளாமலி க்கலாம்.	நான்	இரக்கமற் 	இந்தக்	 ற்றத்ைத	என்
தைலயிேல	 மத்திக்	ெகாள் கிேறன்.	உலகம்	எனக் க்	ெக தல்	ெசய்தி ந்த
ேபாதி ம்,	நான்	எனக் 	ெசய் 	ெகாண்ட	ெக தல்	அைதவிடக்	ெகா .	

—ஆஸ்கார்	ஒயில்ட்	
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இந்த	நாட்ைட	வயல்க ம்,	ஆ க ம்,	கா க ம்	அடங்கிய	நிலப்பரப்பாக
நிைனக்காமல்,	இதைன	அன்ைன	என	நிைனத் 	வழிப கிேறன்.	அன்ைனயின்
மார்பிேல	ஒ 	அரக்கன்	வந் 	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	அவ ைடய	 திைய
உறிஞ் வானாகில்	மகன்	கவைல	யா மின்றி,	தன 	மைனவி	மக்க டன்
உல்லாசமாகக்	காலம்	கழிப்பான?	தன்	அன்ைனையக்	காப்பாற்ற	உடேன	வழி
ேத வான்	அல்லவா!	இழிநிேல	அைடந் ள்ள	இந்நாட்ைடக்	காப்பாற் ம்	வலிைம
எனக் ண் .	இதைன	நான்	உணர்ந்தி க்கிேறன்.	எனக் 	உடல்	வலிைம	இல்ைல.
ஆனால்	நான்	கத்திையேயா,	 ப்	பாக்கிையேயா,	ஏந்திப்	ேபார்	 ரியப்	ேபாவதில்ேல.
அறிவின்	வலிைமயினாேலேய	ேபார்	 ரியப்ேபாகிேறன்.

—அரவிந்தர்	
ஸ்லிம்	என்ற	 ைறயில்	இஸ்லாமிய	மதத்தி ம்,	பண்பாட் ம்	எனக் த்

தனிப்பட்ட	அக்கைற	உண் .	அவற் ள்	எவ்விதக்	 க்கீட்ைட ம்	நான்	ெபா க்க
மாட்ேடன்.	ஆனால்	இைவக டன்	 ட	ேவ 	சில	ெகாள்ைகக ம்	எனக்
உண் .	அைவ	இன்ைறய	வாழ்க்ைக	நிைல ம்	தர ம்	என்	ேமல்	 மத்தியைவ.
இஸ்லாமியப்	பண் 	அவற்ைற	எவ்வைகயி ம்	பாதிப்பதில்ைல.	வழி	காட் யாக
அவற்றில்	 ன்ேனற	எனக் த்	 ைணயாய்	நிற்கிற .	ஒ 	இந்தியன்	என்பதில்
நான்	ெப ைமயைடகிேறன்.	இந்தியாவின்	 னரைமப்பில்	எனக் ள்ள	 க்கியப்
பங்ைக	நான்	ைகவிடத்	தயாராயில்ைல.	

—ெமளலான	அ ல்கலாம்	ஆசாத்	

(1940—ல்	ராம்	நகரில்	நைடெபற்ற	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்	ேபசிய )	

ஒ 	சர்க்கார்	மாறி	இன்ென 	சர்க்கார்	வ வ 	என்ப ,	 த்தகத்தில்	66-ஆம்
பக்கம்	மாறி	67-ஆம்	பக்கம்	வ வ ேபாலேவ	தவிர,	 திதாக	எ திய	 த்தகம்
மா வ 	ேபால	அல்ல.	

—அறிஞர்	அண்ணா	(21-3-1967)	

ைலஞன்,	கவிஞன்,	எ த்தாளன்	ஆகிேயார்	எப்ேபா ம்	வ ைமயில்
உழல்வதற் க்	காரணம்	தம்ைமப்பற்றி	அவர்கள்	சிந்திக்காததா ம்,	அவர்கள்
வயிற்ைறப்	பற்றி	உலகம்	சிந்திக்காததா ேமயாம்!	

—அ .	ராமநாதன்	



1946—ஆம்	ஆண் .	அப்ேபா தான்	தி மணம்	ெசய் ெகாண்ட	என்	நண்பர்
ஒ வர்	தன்	மைனவி டன்	தன்	வீட் ற் ப்	 றப்பட்டார்.	அவர்க டன்	வந்த	நாேன
வண் ேயாட் க்	ெகாண் 	கிளம்பிேனன்.	எங்கள்	எதிர்	காலத்ைதப்	பற்றிெயல்லாம்
ேபசிக்	ெகாண் 	வந்ேதாம்.	அவரிடம்	நான்	ெசால்லியைத	இப்ேபா 	நிைன
ர்கிேறன்.	நம்	நாட் ல்	கம் னிச	ஆட்சி	ஏற்பட் 	எல்லாத்	ெதாழில்க ம்

ேதசியமயமாக்கப்பட் 	விட்டால்	என்ன	ெசய்வ 	என்ற	ேகள்வி	எ ந்தேபா ,
என்னிடம்	ெஹவி	எண்டார்ஸ்	ெமண்ட்	உள்ள	ேமாட்டார்	ைலசன் 	இ க்கிற .	ஆக
கம் னிச	நாட் ம்	ேவைல	கிைடக் ம்	என் 	 றிேனன்.	

—நா.	மகாலிங்கம்	

(ெதாழிலதிபர்)	
என்	வாழ்க்ைகயில்	ஆழ்ந்த	ெப ந் ன்பம்	என்ப 	ஒேர	ஒ 	தடைவதான்	வந்த .
அதாவ ,	என்	மைனவி	இறந்தேபா .	

—டாக்டர்	விஸ்ேவஸ்வைரயா	

	

நான்	சி வனாக	இ ந்தேபா 	தான்	என்	தகப்பனார்	அல்லாமா	ஆ,	கா.	அப் ல்
ஹமீ 	பாகவி	அவர்கள்	அர 	ெமாழியிலி க் ம்	 ராைனத்	தமிழில்	ெமாழி
ெபயர்க் ம்	ேவைலைய	எ த் க்	ெகாண்டார்.	அவேரா 	 டேவ	இ ந்ததனால்
அதிேல	எனக் 	ஒ 	ஈ பா 	வந் விட்ட .	நாற்ப 	 ைறக க் 	ேமல்	என்
ைகயாேலேய	 ரான்	 வைத ம்	எ தியி க்கிேறன்.	

— ஸ்லீம்	கட்சித்	தைலவர்	ஏ.	ேக.	ஏ.	அப் ல்	சமத்	

என 	ஊரில்	இ ந் 	சினிமா	பார்க்க	ம ராந்தகேமா,	அல்ல 	ெசங்கல்பட் க்ேகா
தான்	வரேவண் ம்.	இரேவா 	இரவாக	ைசக்கிளில்	வந் விட் ,	இர 	காட்சி ம்
பார்த்தவிட் 	யா க் ம்	ெதரியாமல்	வீட் ல்	வந் 	ப த் க்	ெகாள்ேவன்.	பார்த்த
படம்	பற்றி ம்,	அதில்	ந த்த	ந கர்களின்	ந ப் 	பற்றி ம்	என்	எண்ணம்	எல்லாம்
ஓ க்	ெகாண் 	இ க் ம்.	உயர்நிைலப்	பள்ளிக் டத்தில்	ப த் க்	ெகாண்
இ க் ம்ேபாேத,	நாடகக்கைத	ஆசிரியன்	ஆகி	சினிமா	உல க் 	வந்ேதன்.	

—ஸ்ரீதர்,	திைரப்பட	இயக் நர்	(14-1-1969)	
என் ைடய	 வான	க த் 	என்னெவன்றால்	திறைம	 தல்	ேதைவ மில்ைல.
இரண்டாம்	ேதைவ மில்ைல	 ன்றாம்	ேதைவ மில்ைல.	திறைம	என்பேத
அ ேயா 	ேதைவயில்ைல	என்ப தான்.	திறைம ைடயவர்கைள	எல்லாம்	ெகாஞ்ச
காலத்திற் 	ஒ க்கி	ைவத் விட் ,	திறைமயற்றவர்கைள	மட் ேம	கல் ரிகளிற்
ேசர்த் ப்	ப க் ம்ப ச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	அப்ேபா தான்	ைக ம்	கா ம்
ம்பிப்ேபாய்,	வயி 	மட் ம்	ெப த் 	வ க் ைறந் 	வா யி க் ம்	தமிழ்	நா



வ வைடய	 ம்.	திறைமயற்றவர்	கைளத்	திறைம ைடயவர்களாகச்
ெசய்வ தான்	கல் ரிகளின்	 தல்	ேவைலயாக	இ க்க	ேவண் ம்.	அதாவ
ெசய்ய	இப்ேபா ள்ள	கல் ரிக க் த்	திறைமயில்லாவி ல்	அக்	கல் ரிகைள
இ த் த்	 ளாக்கிவிட	அரசாங்கம்	உத்திர 	ெசய்ய	ேவண் ம்.	அவ்வா
ெசய்தால்,	கட் டங்களிலி ந்த	நிலத்தில்	கலக்கம்பாவ 	விைள ம்.	உண
ெந க்க யான	இக்காலத்தில்	அ 	அதிக	விைள க் ம்	 ைண
ெசய்வதாக மி க் ம்.	

—கி.	ஆ.	ெப.	வி வநாதம்	

1964	அல்ல 	1965-ம்	ஆண் ல்	ஓய் 	ெபற் ,	ஐதராபாத்திேலா	அல்ல 	வடக்ேக
எங்காவ 	‘ெசட் ல்’	ஆகேவண் ம்	என்றி க்கிேறன்.	

—கண்ணதாசன்	(22-11-1962)	

நான்	அதிகமாகச்	ெசாற்ெபாழிவாற் வதில்ைல.	நான்	தைலவன்	அல்லன்.	மனித
ச தாயத்தின்	ெதாண்டன்	நான்.	

கான்	அப் ல்	கபார்கான்	(8-10-1969)	

இந்திய	மண்ணிலி ந் ,	40	ேகா 	இந்தியர்களின்	ஆதர 	இல்லாமேலேய
தங்க ைடய	எதிரிகைளத்	தாக்கிப்	ேபாரிடப்	ேபாகிேறாம்	என் 	அெமரிக்கா ம்,
இங்கிலாந் ம்	நிைனக் மானால்	அவர்க க் 	அறி 	இல்ைல	என் தான்
ெசால்லேவண் ம்.	இந்தப்	ேபார்	மக்க ைடய	ேபார்	என்ற	எண்ணம்	மக்க ைடய
மனதில்	உதிக்கேவண் ம்.	தங்க ைடய	நாட் க்காக ம்,	தங்க ைடய
தந்திரத் க்காக ம்	ேபாரி வதாக	அவர்கள்	எண்ண	ேவண் ம்.	அந்த	உணர்ச்சி

மக்கள்	ெநஞ்சில்	உண்டாகாத	வைரயில்	எவ்வள 	 ரம்	ேர ேயாவி ம்,
பத்திரிைககளி ம்	பிரசாரம்	ெசய்தா ம்	பலன்	இல்ைல.	

—சர்தார்	வல்லபாய்	பட்ேடல்	(8-8-1939)	

(அகில	இந்திய	காங்கிரஸ்	கமிட் க்	 ட்டத்தில்	ேபசிய .)	

அபிவி த்தி	அைடயாத	ேதசங்க க் 	உதவி	ெசய் ம்	ெகாள்ைகக க் -
மார்க்கிசம்,	ெலனிலிசம்,	ஸ்டாலினிசம்,	காரணம்	என் 	ெசால்வதில்	தவறில்ைல.	

—சர்.	சி.	பி.	ராமசாமி	ஐயர்,	(6-6-1960)	

தமிழ்	நாட் ல்	தமிழ்	சங்கீதம்	வளர்ச்சியைடய	ேவண் ெமன்ற	ேபரவா
ெகாண்டவர்களில்	நா ம்	ஒ வன்.	சமீப	காலமாகத்	தமிழ்ப்	பாடல்கள்	பா வைதப்
பற்றி	ஓர்	விவாதம்	நடந் 	வ கிற .	சங்கீதத்திற் ப்	பாைஷ	அவசியம்
இல்ைலெயன் 	 றப்ப கிற .	அப்ப யானல்	இப்ெபா 	ேபாற்றப்பட் 	வ ம்
மகான்	தியாகராஜாவின்	கீர்த்தனங்க க் 	அவசியேமயில்ைலேய!	



—ராஜாஜி	(30.12.1942)	
(காைரக் 	இந் 	மதாபிமான	சங்கத்தின்	25-வ 	ஆண் 	நிைற 	விழாவில்.	

இந்தியா	உலகத் க்ெகல்லாம்	வழி	காட் யாய்	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	தி .
பாஷ்	சந்திரேபாஸ்	 றியதில்	எனக் 	நம்பிக்ைகயில்ைல.	நான்	பற்பல

நா கைளப்	ேபாய்ச்	 ற்றிப்	பார்த்தி க்கிேறன்.	ஒவ்ெவா 	நாட் ம்
இம்மாதிரிதான்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்,	உலகம்	 ரா ம்	தங்க ைடய
நாகரிகத்ைதப்	பரப் ம்	ெபா ட் க்	கட ள்	தங்கைள	அ ப்பியி க்கிறார்	என்
ஆங்கிேலயர்	எண்ணிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	பிரான் ,	ரஷ்யா	ஆகிய	நா க ம்
உலகப்	பிரச்சிைனையத்	தீர்த் 	ைவப்பதற் த்	தாங்கேள	வழி	காட் யாய்
இ க்கேவண் ெமன் 	 றிக்	ெகாள்கின்றன.	எந்த	ேதச ம்	எந்த	ஜாதியா ம்
தாங்கேள	கட ளால்	அ ப்பப்பட்டவர்கள்	என் 	ெப ைம	ேபசிக்ெகாள்ள

யா .	

—ேந 	(20.5-1928)	

(பம்பாயில்)	

கைலவாணர்	என்.	எஸ்.	கி ஷ்ணன்	இன் ம்	உயிேரா 	இ ந்தி க்கலாம்	என்
ெசான்னார்கள்;	அவர்	நல்ல	சமயத்தில்	ெசத்தார்	என் 	நான்	மகிழ்ச்சி
அைடகிேறன்.	இேத	ேபால	எல்ேலா ம்	அந்தந்த	ேநரத்தில்	ேபாய்விடேவண் ம்.
இ ந் ெகாண் 	மற்றவர்க க் த்	ெதாந்தர 	ெகா க்கக்	 டா .	

—எம்.	ஆர்.	ராதா	(31.8-1961)	
கவசமிடப்பட்ட	சாதனங்களில்	அமர்ந் 	மனிதன்	வான	ெவளியின்	தனிைமயி ள்
பறந் 	ெசல் ம்	ஒ நாள்	விைரவிேலேய	வ ம்.	அப்ேபா 	அவன்	உலைகச்	 ற்றி
வந் 	ெசய்திகைள	அ ப் வான்.	ரப்பரால்	ஆன	உைடயணிந் 	 க 	தரித்
அவன்	இவ்வா 	வானெவளியி ள்	ஊ விச்	ெசல் ம்ேபா 	அ 	மனித
ச தாயத்தின்	தைலவிதிையேய	மாற்றியைமத் 	வி ம்.	

—எச்.	ஜி	ெவல்ஸ்.	

பல	ெபரிேயார்களால்	பன் ைற ம்	நந்தனார்	கல் ரி	விஷயமாகக்
ேகள்வி ற்றி க்கிேறன்.	பல	நாட்களாக	இக்கல் ரிையப்	பார்க்கேவண் ெமன்ற
வி ப்பம்	இ ந் ம்	வந்த .	இப்ெபா 	இங் 	வரேவண் ெமன	 வாமி
சகஜானந்தர்	அன்ேபா 	ேகட் க்	ெகாண்டைமயால்	வர	ேநரிட்ட .	நந்தனார்
வ ப்பினராகிய	இச்ச கம்	 ன்ேனற்றம்	ெபற	ேவண் மானால்	அறிேவா ம்,
அைமதிேயா ம்	சமாதான	வைகயில்	 யற்சிக்க	ேவண் ம்.	ஈண் 	அவ்வா
நைடெபற் 	வ கிறெதனத்	ெதரிந் 	சந்ேதாஷமைடகிேறன்.	ஒ 	வ ப்பினர்
ன்ேனற்றத்திற் 	எைனய	வ ப்பினர்	 யற்சிகள்	ெசய்வதி ம்,	அந்த	வ ப்பில்

ேதான்றியவர்கேள	 யற்சித்தால்	விைரவில்	ெபரி ம்	பயன்ப ம்	என்ப 	என



ணி .	 வாமி	சகஜானந்தைரப்	ேபால்	பலர்	ேதான்ற	ேவண் ம்.	தற்ேபா
இக்கல் ரி	ஓைலக்கட் டமாக	இ க்கிற .	யான்	இங் 	வந்த 	மிக ம்
ஆச்சரியெமனக்	 றினர்.	ெப 	மாளிைகயாயி ம்,	சி 	 லாயி ம்
அன்பி ந்தாெலாழியச்	சிறப் றா .	இங் 	அன் 	கமழ்வதால்	ெப
மாளிைகயி ம்	சிறப்பாகக்	க கிேறன்.	

—இராமநாத ரம்	மகாராஜா	ராஜா	ராேஜஸ்வர	ேச பதி	

(4-4-1927)

(சிதம்பரத்தில்)	

அறி 	 ைண	ெசய் ம்	காலம்	இ .	தமிழர்	தமிழிேலேய	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்ற
பற் டன்	விளங் கின்றனர்.	பற் ைடயார்	ேபான் 	ந க் ம்	சிலர்	ேபாலி	ந ப்ைப
நான்	அறேவ	ெவ க்கின்ேறன்.	தமிழ்	 த்தகங்கைள	நன்றாகப்	ப க்க	ேவண் ம்,
அவற்றில்	பழகல்	ேவண் ம்.	அவ்வறிைவப்	ெப தல்	ேவண் ம்.	இல்ைலேயல்
தமிழெரன் 	ெவளிக் க்	 றிக்	ெகாள்ேவா க் 	ெவட்கமில்ைல	ெயன்ேற	நான்

ேவன்.	

—	ஞானியார கள்	
(கந்தர்	சஷ் ச்	ெசாற்ெபாழிவில்)	

கவர்ன்ெமண்டார்	நமக் ச்	ெசய்த	நன்ைமக்காக	நாம்	மிக்க	நன்றி
பாராட் கிரேறாம்.	ஆனல்	அவர்கள்	எவ்வள 	நல்ெலண்ண ைடயவர்களாயி ம்
அவர்களால்	இரா வ	இலாகாவில்	பயங்கரமான ம்	சீர்ப்ப த்தக்	 டாத மான
தீங் 	நமக் 	ஏற்ப ம்	ெபா 	நாம்	நன்றி	பாராட்ட	 யா .	நம் ைடய
பாவத்ைதக்	 ைறத் ,	வீர்யத்ைத	ஒ க்கி	 த்ரிய	 லத்ைதச்	ேசர்ந்த
ரர்கைள	 யில்	ேபனா	ஓட் ம்	ஆட் 	மந்ைதகளாகச்	ெசய் ம்	ெபா 	நாம்

நன்றி ள்ளவர்களாயி த்தல்	அசாத்தியமான .	

—ராஜாராம்பல்	சிங் 	

(1886-ல்	கல்கத்தாவில்	நைடெபற்ற	இரண்டா 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்.)	
பாரதத்ைதப்	ேபான்ற	ெபரியெதா 	நாட் ல்,	அதிக	உண 	உற்பத்திக் த்
திட்டமி வைதப்	ேபான்ேற,	பிறப் 	விகிதத்தி ம்	ஒ 	கண்	ைவத்தி ப்ப
அத்தியாவசியம்	என்பைதச்	ெசால்லத்	ேதைவயில்ைல.	

—டாக்டர்	ராேஜந்திர	பிரசாத்	
ச் வி தலின்	அவசியத்ைத ம்	 க்கியத் வத்ைத ம்	சாதாரணமாக	நாம்

அறிவதில்ைல.	தைடயில்லாமல்	சரிவர	 வாசித் க்	ெகாண் க் ம்	வைரயில்



அைதப்பற்றி	கவைலப்	ப வதில்ைல.	ஆனல்	ஏேதா	ேகாளாறினால்	 ச் த்
தைடப ம்ேபா ,	அதனால்	ஏற்ப ம்	சங்கடத்ைத	உடன யாக	உண கிரேறாம்.	அ
அ ேயா 	நின் வி மானல்,	வாழ்ேவ	நசித் வி வைதப்	பார்க்கிரேறாம்;
“மனிதன்”	என்ற	ெபயேர	ேபாய்	பிணம்	என்ற	ெபயர்	அதற் 	வந் வி கிற .
அப்ேபா தான்	மனித	வாழ் க் 	உயிர்	நா யாய்	விளங்கிய	 ச்சின்	ெப ைம
நமக் 	விளங் கிற .	

—ேக.	ராஜாராம்	நா 	

(ெசன்ைன	பார்லிெமண்டரிக்	காரியதரிசி)	
சகல	சம்பத்ைத ம்	உைடயவ க் ச்	சம்பந்தன்னெனன்ேற	ேபர்.	பிர ெவன்ற
ேபரில்ைல.	வித்ைதைய	உைடயவ க் 	வித் வாெனன்ேற	ேபர்.	விேவகிெயன்ற
ேபரில்ேல.	ெகா க் ம்	தைகைம	உைடயவர்கட்ேக	தாதாெவன் ம்,	பிர ெவன் ம்,
வள்ளெவன் ம்	ேபர்.	

—ேசா.	வீரப்ப	ெசட் யார்	(1902)	

(நாைக	ெவளிப்பாைளயம்	ைசவ	சித்தாந்த	சைபயில்)	
கனவான்கேள!	என்னிடத்தில்	எத்தைனேயா	பிைழகள்	இ ப்பி ம்,	ஒ 	சிறி
ைதரிய ம்	இ க்கிறெதன் 	நிைனக்கின்ேறன்.	நான்	இந்தியாவிலி ந்
ேமற்றிைசக் 	ஒ 	 	ெமாழி டன்	ெசன்றி ந்ேதன்.	அைத	அெமரிக்கர்
ன் ம்	ஆங்கிேலயர்	 ன் ம்	ைதரியமாய்	உைரத்ேதன்.	இன்ைறய	விஷயத்ைதத்
வக் ன்	உங்கள்	அைனவ க் ம்	சில	ைதரியமான	வசனங்கைளச்	ெசால்ல

வி ம் கிேறன்.	என்ைன	அைதரியப்ப த்தி,	என்	காரியவிர்த்திைய	எதிர்த் ,
மானல்	என்ைன ம்	ந க்கி	ஒழித் விட,	சில	 யற்சிகள்	ெசய்யப்பட்டன.

ஆனால்	இைறவன்	தி வ ளால்	அைவ	ஒன் ம்	சாயவில்ைல.	அத்தைகய
யற்சியின்	பயன்	எப்ெபா ம்	அப்ப த்தாேன	 ம்.	

— வாமி	விேவகாநந்தர்	(9–2–1897)	

(ெசன்ைன	விக்ேடாரியா	மண்டபத்தில்)	
நான்	ஆரம்பத்தில்	ஒவ்ெவா 	விஷயத் க் ம்	தனித்தனியாக	ஆ 	ைடரிகள்
எ திேனன்.	இப்ேபா 	ஒன் 	தான்	மிஞ்சி	இ க்கிற .	ைடரி	எ ம்	பழக்கம்
எனக் 	இல்ைல.	அந்தப்	பழக்கம்	இல்லாததால்தான்	தமிழ்நாட் ன்	 	வரலா
நமக் 	கிைடக்கவில்ைல,	தி வள் வர்	ஊர்	எ 	என் 	இன்ன ம்
ெதரியவில்ைல.	தி .	வி.	க.,	டாக்டர்	வரதராஜு 	ேபான்றவர்களின்	வரலா
சரியாக	கிைடக்கவில்ைல.	

—	அறிஞர்	அண்ணா	(1	7-10-1967)	

ஓண ம்	தீபாவளி ம்	எனக் ப்	பி த்த	பண் ைககள்.	அதற் 	அ த்தப



ெபாங்கல்	நாேன	விமரிைசயாகக்	ெகாண்டா கிேறன்.	அதில்,	ேவ க்ைக—உல்லாச
அம்சங்கள்	இல்லாததால்,	ஒ 	ெதய்வீகப்	பண் ைகயாகக்	ெகாண்டா கிேறன்.	

—K.	R.	விஜயா	

என் ைடய	பாட் ,	ஒ 	 ட்ைட	ெநல்ைலக்	 த்தி	அரிசியாக்கிவி வார்கள்.
அவர்க க் 	அவ்வள 	பலம்	இ ந்த .	ஆனால்	இந்தக்	காலத் ப்	ெபண்கள்
மிக ம்	ேநாஞ்சான்களாக	இ க்கிறார்கள்.	பின்னல்	ேவைலகள்	ெசய் ம்
அள க் த்தான்	அவர்கள்	உடலில்	பலம்	இ க்கிற .	ெபண்கள்	சத் ள்ள
உண கைளச்	சாப்பிட	ேவண் ம்;	க ைமயாக	உைழக்கேவண் ம்.	வீணாக
அரட்ைடய த் 	ேநரத்ைத	வீணக்கக் டா .	பக்தி	 த்தகங்கைளப்	ப ப்பதில்
ேநரத்ைதச்	ெசலவிட	ேவண் ம்.	

— த்தமிழ்க்	காவலர்	கி.	ஆ.	ெப.	வி வநாதம்	(29-12-1964	
(சீர்காழியில்	நைடெபற்ற	மாதர்	சன்மார்க்க	சங்க	மாநாட் ல்.)	

மடங்கள்	தம் ைடய	நிைலமாறி	வழக் களி ம்	வியவகாரங்களி ம்
ஈ பட் க்கின்றன.	அைவகளிேல	அதிகமான	பணத்ைதச்	ெசலவி கிறார்கள்.
அைவ	வக்கீல்களின்	பணப்ெபட் களாக	இ க்கின்றன.	நான்	ஒ 	மடத்
வக்கீலாக	இ ந் 	ெகாண் 	மடத் 	வக்கீல்கைளக்	 ைற	 வ 	சரியில்ைல
ெயன் 	நீங்கள்	எண் கிறீர்கள்.	மடங்களின்	பழக்கம்	ஏற்பட்டதனால்
உண்ைமகைள	உணர்ந் 	 ைறகைள	நீக்கிக்	ெகாள்ளேவண் ம்
என்ெறண்ணிேயதான்	இைதச்	ெசால்கிேறன்.	மடங்கள்	அறிைவ	வி த்தி	ெசய் ம்
விஷயங்களிேல	பணத்ைதச்	ெசலவி வ தான்	நியாயம்.	

—ம ைர	மணி	ஐயர்	(1883-க் 	 ன்)	

( ம்பேகாணத்தி ள்ள	ேபார்ட்டர்	ட ன்	ஹாலில்	நைடெபற்ற	 ட்டத்தில்)	

எனக் ப்	பிற 	யார்	என் 	ேகட்கிறார்கள்.	ஏ க் ப்	பிற 	அவ ைடய
ைபபிள்தான்.	நபிக் ப்	பிற .	அவ ைடய	 ரான்தான்.	அ ேபால,	எனக் ப்
பிற ,	என்	எ த் ,	என்	 ற்கள்	இைவகள்தான்.	

—	ெபரியார்	(1-1-1963)	
தந்திரப்	ேபாராட்டம்	நடந் 	ெகாண் ந்தேபா ,	நான்,	தி .	ஜகன்னாைதயர்

கம்ெபனியான	ம ைர	ஸ்ரீ	பாலமீன	ரஞ்சித	சங்கீத	சபாவில்தான்	ந கனாக
இ ந் 	வந்ேதன்.	காைலப்	பத்திரிைககளில்	வ ம்	ெசய்திகைள ம்,
க த் க்கைள ம்	அன்ைறய	நாடகத்திேலேய	சிேலைடயாகப்	 த்திப்	பிரச்சாரம்
ெசய்ேவாம்.	நாங்கள்	பதிபக்தி,	பஞ்சாப்	ெமயில்,	ேதசியக்	ெகா ,	கதரின்	ெவற்றி
என் 	பல	நாடகங்கேளப்	ேபாட் க்கிேறாம்.	

—	ந கர்	ேக.	சாரங்கபாணி	(13-8-1972)	



கமதியர்	தம 	ேநான்பிேல,	ெப ந்தீயில்	இறங்சிச்	ெசல்கின்றனர்.	இ 	ெதய்வத்
தி வ ளா?	அல்ல 	ேவ 	ஏேத ம்	 ழ்ச்சியினலா?	என்றால்,	அ ம்	அன் ;
ழ்ச்சி ம்	அன் ; கமதியர்	மட் ம்	அல்லர்,	இந் க்க ம்	திெரளபைத

ேகாயில்,	 கக்	கட ள்	ேகாயில்	 தலிய	இடங்களில்	தீயில்	இறங்கிச்
ெசல்கின்றனர்.	தீ	அவர்கைளச்	 வதில்ேல.	இ 	ெதய்வச்	ெசயல்	என் 	நீங்கள்
எண் தல்	ேவண்டா.	ைகயால்	தீைய	எ க்கலாம்;	ஆனல்	அதேன	ைவத் க்
ெகாண் க்க	 யா .	ைக	ஒ 	மாத்திைர	ேநரம்	அள 	 ட்ைடப்	ெபா க் ம்.
காலில்	தீயின்	ெவம்ைம	சிறி 	தாழ்ந்ேத	 மாதலின்,	அஃ 	இரண் 	மாத்திைர

	ெபா க் ம்.	தீயில்	நடந் 	ெசல்லலாம்.	தீயின்	சாம்பல்	காலில்	ஒட் க்
ெகாண்டால்	 ம்.	தீயில்	சாம்பல்	உண்டாகாமல்	பா காத் 	நடப்பின்
டாதி க் ம்.	

—	பாம்பன்	 மர தாச	அ கள்	(1878-ஆம்	ஆண் ல்)	
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என 	ெபா த்	ெதாண் 	வாழ்வில்,	நான்	ெந ங்கி	உண்ைமயாகப்	பழகிய
ேதாழர்கள்,	அண்ணா ைர,	ராஜாஜி,	கண்ணப்பர்,	ராமநாதன்,	ேக.	ஏ.	பி.
வி வநாதன்,	ெபான்னம்பலம்,	ச ந்தர	பாண் யன்,	பி.	பால ப்பிரமணியம்,

சாமி	ஆகியவர்கள்தான்.	

—	ெபரியார்	(19-9-1962)	
மிக	ஆழ்ந் 	ப ந் விட்ட	ச கத்	தீைமகைள	ெவ ம்	சட்டத்தால்	நீக்கிவிட

யா .	என்றா ம்,	அப்ேபா தான்	எ த் க்	ெகாண்ட	ேநாக்கத்திற்
ஒ ேவகம்	கிைடக் ம்.	

—ேந 	(6-5-1961)	

மனிதர்க க்காகக்	 திைரயா?	 திைரக க்காக	மனிதர்களா?	மனிதர்களின்
வாழ் ம்	பண ம்	 திைரப்	பந்தயத்திஞல்	வீணாகக்	 டா !	

—அண்ணா	(8-3-1967)	
நான்	இ வைர	 ற் க்கணக்கான	படங்களில்	பா விட்ேடன்.	இன் ள்ள	பிரபல
ந கர்கள்	எல்ேலா க் ம்	பா விட்ேடன்.	அதில்	அ ம்	ேத ம்	எதற் ?	என்ற
பாட்ேட	சிறந்த .	இந்தப்	பாடல்	கவிஞர்	 ரதா	எ திய .	

—	சீர்காழி	ேகாவிந்தராஜன்	

ெமாகலாயர்கள்	தங்க ைடய	ஞாபகார்த்தமாக	தாஜ்மகாைலத்	தவிர
ேவெறைத ம்	ைவத் விட் ப்	ேபாகாமல்	ேபான ம்,	நான்	அவர்க க்காக	நன்றி
ெச த்தக்	கடைமப்	பட் க்கிேறன்.	ஆனல்	பிரிட் ஷார்	தங்க ைடய	அரசாட்சி

ந்தபின்	என்ன	ைவத் விட் ப்	ேபாவார்கள்	என்றால்,	சிைறச்சாைலையத்	தவிர
ேவெறான் மில்ைல	

—	 பாஷ்	சந்திரேபாஸ்	(20-5-1928)	

(பம்பாயில்)	
நான்	 தன்	 தலில்	ெசன்ைனக் ச்	ெசன்ற	ெபா 	அங் ள்ளவர்கள்	இைச
உணர்ச்சி	இல்லாதவர்கள்	என் 	ெதளிவாகி	விட்ட .	தமிழ்	நாட் ல்தான்	ேமளம்,
இைச	அல்ல 	பரதநாட் யம்	இ க்கின்றன.	பிற	பாைஷகளில்	கிைடயாெதனச்
சிலர்	நிைனக்கலாம்.	தமிழ்	நாகரிகம்	உலகம்	 ைம ம்	பரவி	இ ந்ததற் ம்
ேபாதிய	சான் கள்	பல ள.	பண்பா 	என்ப 	தமிழில்தான்	உண் .	அதன்	கவிைத
உயர்	ேநாக்கங்கள்	இைவகள்	ெத ங் 	பாைஷயில்	கிைடயா .	



—	ரசிகமணி	 	ேக.	சிதம்பரநாத	 தலியார்	(25-10-1911)	
(ேதவேகாட்ைடயில்	நைடெபற்ற	தமிழிைச	மாநாட் ல்)	

மைனவி,	ஒ 	நல்ல	நிதிமந்திரி,	எங்கி ந்ேதா	பணம்	வந் 	 வியப்	ேபாகிற
என் 	மனக்ேகாட்ைட	கட்டாமல்,	கணவனின்	வர க் த்	தக்கப 	ெசல
ெசய்கிறாள்.	தன் ைடய	மக்க க் க்	கல்யாணப்	ேபச் 	நடத் கிறாள்.	இந்த
விஷயத்தில்	மைனவி	நிதிமந்திரி	மட் மல்ல,	சரியான	உள்நாட் 	மந்திரி	 ட.	

—	வி.	வி.	கிரி	(29.6.1960)	
சித் ரிலி ந் 	30,	40	ைமல்	தள்ளி	ஒ 	கிராமத்தில்	கள் க்கைட	மறியல்
ேபாராட்டம்	நடந்த .	அந்தக்	கிராமத்தில்	ேபாய்	இறங்கிய டேனேய,	ஒ 	கள் க்
கைடயின்	 ன்னல்	உ க்கமாகத்	ேதசியப்	பாடல்கைளப்	பா ேனன்.	நான்	பா க்
ெகாண் ந்த	ேபாேத	கள் க்	கைடயிலி ந் 	ஒ வன்	ெவளிேய	வந் ,	வாயில்
இ ந்த	கள்ைள	என்	 கத்தில்	காறித்	 ப்பிவிட்டான்.	அப்ப ம்	விடவில்ைல
நான்.	அவன்	காலில்	வி ந் ,	 ப்பைத	வி ம்ப 	ேவண் ேனன்.	அன் 	மறியல்
ெசய் விட் 	நான்	சித் ர்	தி ம்பியேபா 	என்	மைனவி	சித் ர்	அரசாங்க
ஆஸ்பத்திரியில்	இறந் 	கிடந்தாள்.	

—	சித் ார்	வி.	நாைகயா	(13-1-1972)	
எல்லாம்	ெதரி ம்,	இனி	உபேதசம்	ெசய்ய	ேவண் ய தான்	என்ற	எண்ணத் டன்
இ ப்பவர்கைள	விட,	அறிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	ஆர்வ ைடய
அறிஞர்களால்	நா 	அதிக	பலன்	அைடகிற .	

—	சம்பத்	(8-3-1962)	

நல்ல	ஆட்கள்	பதவிக் 	வர யவில்ைல	என்றால்.	பதவிக் த்
ேதர்ந்ெத த்த ப் ம்	ஓட்டர்க க் ப்	 த்தியில்ைல.	அல்ல 	 த்தி ள்ள
மக்க க் 	ஓட் ரிைம	இல்ேல	என் தான்	அர்த்தம்.	

—ஈ.	ெவ.	ரா.	ெபரியார்	

ரட்சி	வ ம்	என் 	சிலர்	ெசால்கிறார்கள்.	உண்ைம	தான்,	ஆட்சியிலி ப்பவர்கள்,
வாயளவில்	ேசாஷலிசம்	என் ம்	 ற்ேபாக் 	என் ம்	ேபசிக்ெகாண்ேடயி ந்தால்—
காரியமாற்றாமல்	காலங்	கடத்தினால்	 ரட்சி	வரத்தான்	ெசய் ம்.	

—	காமராசர்	(17-10-1970)	
ழந்ைதக் ப்	பால்	ெகா ப்பதில்	இ வைக	தாய்மார்கள்	உண் .	நிைனத் 	பால்

ஊட் ம்	தாய்	ஒ வைக.	அ த	பிள்ைளக் ப்	பால்	ெகா க் ம்	தாய்
இன்ெனா வைக.	தாய்ெமாழி	விஷயத்தில்	அ தப்	பிள்ைளக் ப்	பால்	கிைடக் ம்



நிைல	இ க்கிற .	அ தால்தான்	பால்	கிைடக் ம்.	
—	ம.ெபா.	சி.	(17-3-1963)	

மற்றவங்கைளச்	சின்னவங்களா	நான்	நிைனக்கமாட்ேடன்.	ஆனல்	நான்	என்கிற
ெச க் 	எனக் 	என்ைனக் ேம	உண் .	எங்காவ 	ஃபங்ஷக் ப்	ேபானல் ட
எனக் 	ஃப்ரன்ட்சீட்	ெகா க்கவில்ைல	என்றால்	ஏதாவ 	காரணம்	ெசால்லிவிட்
எ ந் 	வந் வி ேவன்.	இரண்டாந்தரமா	இ க்கிற	காம்ப்ெளக்ஸ்	எனக் க்
கிைடயா .	

—	திைரப்படத்	தயாரிப்பாளர்	ஜி.	உமாபதி	
எ த்தாளர்கள்	தங்கள்	ேபனைவ	எப்ேபர்பட்ட	ைமயில்	ெதாட் 	எ கிறார்கள்
என்பைதக்	ேகட்டால்	நீங்கள்	ெராம்ப ம்	ஆச்சரியப்ப வீர்கள்.	அதாவ ,
ெபாறா'ைம'யில்	ெதாட் 	எ கிறார்கள்.	இன் ம்	சிலர்	தற்ெப 'ைம'யில்
ெதாட் 	எ கிறார்கள்.	இன் ம்	சிலேரா	ெபாய்'ைம',	பழ‘ைம’,	கய'ைம',
அறியா'ைம'	ேபான்ற	‘ைம'களில்	ெதாட் 	எ கிறாகள்.	நல்லத தி ள்ள
எ த்தாளன்,	தன்	ேபனாைவ	 ‘ைம’,	'உண்ைம’,	ெபா 'ைம',	வ 'ைம',	உரி'ைம';
கட'ைம'	இத்தைகய	ைம'களில்தான்	ெதாட் 	எ திக்	ெகாண் க்கிறான்.	

—	கைலவாணர்	என்.	எஸ்.	கி ஷ்ணன்	

ெதன்ைன,	பைன,	ேவர்க்கடைல,	வாைழ	ஆகியவற் டன்	பல	விதமான
கிழங் கைள ம்	இயற்ைக	ஏராளமாக	வழங்கியி க் ம்	ெசன்ைனையப்	ேபான்ற
ஒ 	மாகாணத்தில்,	உண க்கான	இயற்ைக	வளங்கைள	எப்ப ப்	பயன்ப த் வ
என்பைத	மட் ம்	மக்கள்	அறிந்தால்	அவர்கள்	பட் னி	கிடக்க	ேவண் யதில்ைல
என்ேற	நான்	 ேவன்.	

—காந்திய கள்	(30-1-1948)	

நான்	நீண்ட	காலம்	எந்தவைக	ம ந் ம்	சாப்பிட்டதில்ைல.	ம ந் 	சாப்பிட
ேவண்டாம்	என் 	மற்றவர்க க் 	 த்திமதி	ெசால்லியி க்கிேறன்.
அதிர்ஷ்டவசமாக	எனக் 	ேநாய்	ஏற்பட்டதில்ைல.	

—ேந 	(14-10-1962)	

	

கடந்த	காலத்தில்	பஞ்சம்	ஏற்பட்ட	ேபாெதல்லாம்	ஆயிரக்	கணக்கில்	ஏைழகள்
ெசத் ப்	ேபாவார்கள்.	அதற் 	தைலவிதிைய	ெநாந் 	ெகாள்வார்கள்.	ஆனால்,
இப்ேபா 	காலம்	மாறிப்ேபாய்	விட்ட .	இன் 	பட் னிச்சா 	ஏற்பட்டால்,	ெபரிய
ரட்சிேய	ேதான்றிச்	ச தாயச்	சீர் ைல 	ஏற்ப ம்.	

—சி	 ப்பிரமணியம்	(28-11-1966)	



(மத்திய	உண 	அைமச்சர்)	
என் ைடய	இரண் மகன்க ம்	வளர்ந் விட்டார்கள்	பிரதம	மந்திரி	என்ற
அதிகாரியின்	ெக பி க்ெகல்லாம்	அவர்கள்	பணிந் 	வி வதில்ைல.	அவர்கள்
தங்க ைடய	தனித்தன்ைமையக்	காத் 	வ கிறார்கள்.	

—	இந்திரா	காந்தி	(20-11-1970)	
ஒ ைற	பேட	 லாம்	அலிகான்	பாட் ேபால	நிைறய	பி கா	எல்லாம்	ேபாட் ப்	பாட
ேவண் ய	பாட் 	ஒன்ைற	என்னிடம்	ெகா த் ப்	பாடச்	ெசான்னர்கள்.	பாட்ைடப்
பார்த்ேதன்.	‘இ 	என்னால்	பாட	 யா .	என்	சாரீரம்	பி கா	சாரீரம்	இல்ைல.
என்ேன	 ைர	பண் வதற் ப்	பதிலாக	சீர்காழி	ேகாவிந்தராஜனிடம்	ெகா ங்கள்.
பி கா	ேபாட் 	நன்றாகப்	பா வார்,’	என் 	ெசான்ேனன்.	என்னால்	 யாதைத

யா 	என் 	ெசால்ேவேன	தவிர	 ம்	என் 	ெசால்லி	அவமானப்பட்
மாட்ேடன்.	

— .	எம்.	ெசளந்தரராஜன்	(18-11-1971)	

நான்	உத்திேயாகம்	ெசய்த	காலத்தில்	என்	ச சாரத்திற் 	ஒ விதமான	நைக ம்
ெசய் 	ேபாடவில்ைல.	ெசய் 	ேபாட	ேவண் ெமன் 	நிைனக்க மில்ைல.	பணம்
ேசகரித் 	ைவத் க்ெகாள்ள	ேவண் ெமன்ற	நிைன மில்ைல.	கட ைள	நம்பினல்
அவர்	எல்லாம்	ெகா ப்பார்	என்ற	வி வாசம்	பலமாயி ந்த .	நான்	சம்பாதித்த
பணத்தில்	மீதி	ஏதாவ 	இ ந்தால்	என் ைடய	பிள்ைளகளின்	ப ப் க்ேக
ெசலவழித்ேதன்.	அதற் ச்	ெசல 	ெசய்ய	நான்	பின்	வாங்கவில்ைல	

— ப் 	தாசில்தார்	கதிர்ேவல்	நாயனார்	(1918)	

என்	ெதாண் ல்	எனக் 	உதவியாக	இ ந்தவர்கள்	பலர்	அவர்களால்	கனவில் ட
நிைனத்தி க்க	 யாத	பதவிைய ம்,	அந்தஸ்ைத ம்,	ெசல்வாக்ைக ம்
அைடந்தார்கள்.	அைடந் ம்	வ கிறார்கள்.	

—ெபரியார்	
நாம்	பாவ ம்	ெசய்யவில்ைல.	 ண்ணிய ம்	ெசய்ய	ேவண் வதில்ைலெயன்
சிலர்	ெசால் வார்கள்.	அ 	 டா .	அேதெனன்றால்,	அரச க் ட்பட்ட	 கள்
அரசன்	கட்டைளப்ப ,	ெசய் ம்ப 	ெசான்னைத ம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ெசய்யாேத
என்றைத ம்	ெசய்யக்	 டா .	அந்த	கட்டைளப்ப 	நடவாதவர்கைளத்
தண் ப்பான்.	இந்த	அ த்த	வஸ் க்கைளப்	 சிக்காேத	என்றப 	 சிக்கக் டா .
இந்தக்	கிரகத்ைத	(வீட்ைட)	ெவள்ைளய த் ச்	 த்தம்	ெசய்	என்றப 	 த்தஞ்
ெசய்ய	ேவண் ம்.	 ன்னால்	ெசான்ன ம்	இவர்கள்.	நன்ைமக் த்தான்.	பின்னல்
ெசான்ன ம்	இவர்கள்	நன்ைமக் த்தான்.	இரண் ல்	ஒன் 	தவறின ம்	அரசன்
தண் ப்பான்.	



—ேசா.	வீரப்ப	ெசட் யார்	(1902-ல்)	
(நாைக	ெவளிப்பாைளயம்	ைசவ	சித்தாந்த	சைபயில்)	

ஞானியார்	 வாமிகைள	யான்	கால்	 ற்றாண்டாக	அறிேவன்.	 வாமிகள்	அ யின்
கீழ்	நின் 	ேப ம்	ேப ம்	அவ டன்	ெந ங்கி	உைரயா ம்	ேப ம்	எனக் ப்
பல ைற	வாய்த்த ண் .	அ களின்	ஆசி	ெபற்றவ ள்	சிறிேய ம்	ஒ வன்.	

—தி .	வி.	க.	(18-11-1939)	
(ஞானியார்	மடத்தின்	ெபான்	விழாவில்)	

	

வக்கீல்	உத்திேயாகத்தில்	எனக் ள்ள	அ பவத்ைதக்	 கிேறன்.	1924-ஆம்
வ டத்தில்	மீண் ம்	நான்	வக்கீல்	ெதாழிலில்	 ந்ேதன்.	அப்ேபா 	சராசரி	மாதம்
பாய்	ஆயிரம்	எனக் 	வ ம்ப 	வந்த .	அவ்வமயம்	இ ப 	வக்கீல்கேள

என் டனி ந்தனர்.	இப்ெபா 	நாற்ப 	வக்கீல்களி க்கின்றனர்.	எனேவ,
இப்ெபா 	மாதம்	 பாய்	நா 	ஐந் தான்	வ கின்ற .	பிராமணர்,
பிராமணரல்லாதார்	சண்ைடக் க்	காரணம்	உத்திேயாகெமன்ேற	 றலாம்,	

—வ.	உ.	சி.	(3-3-1928)(காைரக் யில்)	

ம்பக்	கட் ப்பா 	மிக	 க்கியமானெதா 	விஷயம்;	பாரதத்தின்	தற்ேபாைதய
நிைலைமக் ம்,	தனிப்பட்ட	 ம்பத்தின்	ஆேராக்கியத்திற் ம்,	மகிழ்ச்சிக் ம்
இ 	ஒ 	அத்தியாவசியமான	ச தாயக்	கடைம.	நம்நாட் ன்
ன்ேனற்றத்திற்கான	திட்டத்திற் ம்,	மக்கட்	ெப க்கத்திற் ம்	மிக	ெந க்கமான

ெதாடர் 	உண் .	

—ஜவாஹர்லால்	ேந 	

நான்	ெபா ளாதார	நி ணர்	அல்ல.	அரசியல்வாதிகளில்	ெப ம்பாேலார்
ெபா ளாதார	நி ணர்கள்	அல்ல	என்பேத	என்	க த் .	

—பிரதமர்	இந்திராகாந்தி	(4-9-1973)	
அறிஞர்	அண்ணா டன்	ேதர்தல்	பிரச்சாரத் க்காக	காரில்	பாண் ச்ேசரி	ேநாக்கி
ேபாய்க்	ெகாண் ந்ேதன்.	வழியில்	ஒ 	 	கைட	 ன்	காைர	நி த்தி,	சில
பலகாரங்கைள	ெபாட்டலமாகக்	கட் 	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபாேனாம்.	அப்ப
ெபாட்டலமாக	ம க்கப்பட்ட	காகிதத்தில்	“கல்ைலத்	தான்	மண்ைணத்தான்
கைரத் த்தான்	 க்கத்தான்	கற்பித்தானா’	என்ற	பாட் 	இ ந்த .	இதில்
’தான்’	என்ற	ெசால்	ேதைவயில்லாமல்	அழ க்காக	பயன்ப த்தப்பட் 	இ ப்பைதக்
கண்ேடன்.	பிற 	பாவமன்னிப் 	படத் க் 	பாட் 	எ ம்ேபா 	எனக் 	இந்த



‘தான்’	நிைன க் 	வந்த .	அத்தான்	என்	அத்தான்	என்ைனத்தான்’	என்ற
பாட்ைட	எ திேனன்.	

—கவிஞர்	கண்ணதாசன்	(22-11-1962)	

மனிதன்	வளர	வளர	 னிய	ேவண் ம்	என்ப ேபால்,	பாராட் க்கைள
எச்சரிக்ைககளாகக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	என்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்	பாராட்ைட
எச்சரிக்ைகயாகேவ	க கிேறன்.	

—சிவாஜி	கேணசன்	(30.4-1960)	

நம்மவர்களில்	பலர்	இன் ம்	பல	இடங்களி ம்	சமயம்	ேநர்ந்தால்	நம்	வீ கைள ம
நமக் 	வேசஷ	நன்ைம	ெசய்தி க் ம	இக்	கவர்ன்ெமண்ைட ம்	காப்பதற்காகப்
ேபார்	ெசய் ,	தங்கள்	உயிைர ம்	தியாகஞ்	ெசய்யத்	தயாராயி க்கிறார்கள்.	நான்
க னமாய்ப்	ேபசக்	 ம்.	ஆயி ம்	நான்	ெசால்வ 	உண்ைம.	தங்கைள ம்
தங்கள்	ேதசத்ைதக்காக்கக் ய	ஆற்றைல ம்	அழித் விட்டால்,	ேவெறந்தப்
பரிகாரத்ைத ம்	எந்த	நா ம்	ேதட	 யா .	

—ராஜா	ராம்பல்	சிங் 	

(1886-ல்	கல்கத்தாவில்	நைடெபற்ற	இரண்டாவ 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்.)	
சாதரணமாக	ஒ வன்	பள்ளிக் டத்தில்	ப த்த	ஒ 	 த்தகத்ைதப்	ப ப் 	 ந்
10-ஆண் க க் ப்	பிற 	அைத	வாசிப்பானானால்,	அதன்
உட்ெபா ள்க ம்,இன்ப ம்	அப்ெபா தான்	அவ க் த்	ெதரியவ ம்.	அதன்
பிரேயாஜனத்ைத	அவன்	பின் தான்	அைடயக் ம்.	அதனால்தால்	நாம்
பள்ளிக் டத்ைத	விட்ட	பின் ம்	கல்வி	கற்க	ேவண் ய 	அவசியெமனக்

கிேறன்.	

—சர்.	ஏ.	ராமசாமி	 தலியார்	(4-5-1928)	
(Y.	M.	C.	A.	பட் மன்றத்தில்)	

மாணவர்களாக	இ க் ம்	ெபா ேத	நீங்கள்	ேபசிப்	பழக்கிக்	ெகாள்வீர்களானல்,
அ 	உங்க க் 	வ ங்காலத்தில்,	மி ந்த	உதவியாயி க் ம்.	ஒவ்ெவா வ ம்
ேயச்ைசயாகச்	சிந்திக்க	ேவண் ம்.	 ட்டங்களில்	ெவளியிடப்ப ம்

அபிப்பிராயங்கைள	உள்ளப 	தி ம்பிக்	 றிவி வ 	உபேயாகப்படா .
உங்க ைடய	அபிப்பிராயம்	எப்ப யி த்தா ம்	பாதகமில்ைல.	அைதப்பற்றி
உங்க ைடய	 ட்டங்களில்	விவாதிக்க	ேவண் ம்.	

—ஏ.	ராமசாமி	 தலியார்	(16	-	1	-	1928)	
சிந்தாதிரிப்ேபட்ைட	மாணவர்	சங்க	ஆண் 	நிைற 	விழாக்	 ட்டத்தில்.)	

சங்கீதத்ைத	நாம்	நன்றாக	ரசித் ,	அ பவித் 	அதனால்	உள்ளம்	ெநகி வதற் ப்



பாைஷ	அவசியம்.	பாைஷ	தான்	நாம்	அைத	அதிகம்	அ பவிக் ம்ப ச்
ெசய்கிற .	எனேவ,	ேகட்பவரின்	ஹி தயத்ைதத்	ெதா வதற் 	அவ க் ப்
ரி ம்	பாைஷயிேலதான்	பாட் கள்	பாடப்பட	ேவண் ய 	நியாயம்.	

—ராஜாஜி	(30-1-1942)	

(காைரக் 	ஹிந் 	மதாபிமான	சங்கத்தின்	25-வ 	ஆண் 	நிைற 	விழாவில்.)	
இன் 	பிரபல	நட்சத்திரங்களாக	இ க் ம்	எங்க க் 	அந்தக்	காலத்தில்	கார்
கிைடயா !	அப்ேபா 	நாங்கள்	எல்லாம்	ெவ ம்	“பிளாட்பாரம்	 க்கட் கள்”
ஆனால்	அந்தக்	காலத்திேலேய	மிக ம்	விைல யர்ந்த	காரில்	சவாரி	ெசய்தார்,
பாகவதர்!	தி ச்சியில்	அரண்மைனேபால்	வீ 	கட் ,	ராஜாேபால்	வாழ்ந்தார்.	

—எம்.	ஆர்.ராதா	(17	-	12	-	1959)	

உண்ைமையச்	ெசான்னல்	எனக் 	சைமக்கத்	ெதரியா .	ஒ ைற	சைமக்க
ெதரி ம்	என் 	ெசால்லிவிட் ப்	 த்தகத்ைத	ப த் 	சைமயல்	ெசய்ேதன்.
அப்ேபா 	பட்ட	அவதி	எனக் த்தான்	ெதரி ம்.	ைகயில்	 பட் 	படாதபா
பட்ேடன்.	

—ராஜஸ்ரீ	
பணம்,	கா ,	பண்டம்	 தலியவற்றில்	எனக் ப்	ேபராைச	உண் .	இைவகைளச்
சம்பாதிப்பதில்	சாமர்த்தியம்	காட் யி ப்ேபேன	தவிர,	அைவகளில்	நாணயக்
ைறைவேயா,	நம்பிக்ைக	 ேராகத்ைதேயா	நான்	காட் யி க்க	மாட்ேடன்.

வியாபாரத் ைறயில்,	ெபாய்ேபசி	இ ந்தா ம்,	ெபா 	வாழ்வில்,	ெபாய்ையேயா
மனம்	அறிந் 	மாற் க்க த்ைதேயா	ெவளியிட் க்க	மாட்ேடன்.	

—ெபரியார்	(1	-	1	-	1962)	
கட ள்	இ க்கிறாரா,	இல்ைலயா	என்ற	பிரச்ைனையப்	பற்றிச்	சிந்திப்ப 	மனிதன்
ெசய்யக் டாத	ஒன் .	நாம்	இந்த	உலகத்தில்	ேதான்றியி ப்பதன்	இலட்சியம்,
வாழ	ேவண் ெமன்பதற்காகேவ	ெயாழிய,	கட ள்	இ க்கிறார்	என் 	வாதிடேவா,
இல்ைலெயன் 	ேபாராடேவா	அன் .	

—சார்லஸ்	டார்வின்	

எனக் 	என்	அப்பாவின்	ேபரில்	தனி	ஈ பா ண் .	அவைரப்	ெபரி ம்	மதித்ேதன்.
நான்	பார்த்தவர்	கெளல்ேலாரி ம்	அவர்	மி ந்த	வலிைம ம்,	ஊக்க ம்
உைடயவராகத்	ேதான்றினர்.	நா ம்	ெபரியவனாக	வள ம்ேபா 	அப்பாைவப்
ேபாலேவ	இ க்கேவண் ம்	என் 	எண்ணிேனன்.	நான்	எவ்வள க்ெகவ்வள
அவைர	மதித்ேதேனா,	ேநசித்ேதேனா	அவ்வள க்கவ்வள 	அவைரக்	கண்
அஞ்சிேனன்.	



—ேந 	

சங்கீதத்ைத	எல்ேலா ம்	ரசிக்க	ேவண் ெமன்பேத	இயக்கத்தின்	ேநாக்கமாதலால்
இ பற்றி	விவாதங்கள்	ெசய்வ 	ேகவலமான	காரியம்.	இயக்கத்தின்	க த்ைதத்
ெதரிந் 	ெகாள் ம்	பட்சத்தில்	எவ்விதமான	ஆட்ேசப ம்	இ ப்பதற்கில்ைல.	நான்
சிதம்பரம்	மகாநாட் க் ப்	ேபாயி ந்ேதன்.	அங் 	நிைறேவறிய	தீர்மானம்	மிதமான
ைறயிேலேய	இ ந் .	தமிழர்களால்	தமிழ்	நாட் ல்	ஏற்பா 	ெசய்யப்ப ம்

கச்ேசரிகளில்	பாட் கள்	எல்லாேம	தமிழில்	இ க்க	ேவண் ெமன் 	என்	ெசாந்த
ேஹாதாவில்	ேயாசைன	ெசால்கிேறன்.	அபிப்ராய	ேபதங்கைள	மறந்
ஒற் ைமயாக	வி ந்தால்	எல்லா க் ம்	க்ேஷமம்.	அப்ப ச்	ெசய்வதன்	 லம்
ேதசிய	வாழ் 	நலம்ெபறச்	ேசைவ	ெசய்ததாக	ஏற்ப ம்.	
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ம்பக்	கட் ப்பா 	சம்பந்தமாக	இந்திய	அர 	ெசய் 	வ ம்	விளம்பரம்
“இப்ெபா 	ேவண்டாம்,	இரண்டானால்	எப்ெபா ம்	ேவண்டாம்	”	எனக்

கிறதல்லவா?	இந்த	விளம்பரம்	சரியல்ல.	ஏெனனில்	நம்	நாட் ல்	பல க்
ஒன் க் 	ேமல்	அதிக	மைனவிகள்	உண் .	ஆகேவ	இந்த	விளம்பரம்	“இப்ெபா
ேவண்டாம்,	எந்த	மனவிக் ம்	இரண் க் 	ேமல்	ேவண்டாம்”	என	இ ப்பேத	மிகப்
ெபா த்தமா ம்.	

—எம்.	சி.	டாபர்	
(அ.	இ.	கா.	க.	உ ப்பினர்)	

இந்தியாவில்	தற்காலம்	எல்லாைர ம்	 ன் த் ம்	பாபம்	ஒன் 	உள்ளெதன்றால்
அ 	அ ைமத்தனேமயா ம்.	ஒவ்ெவா வ ம்	தைலவனாக	இ க்க
வி ம் கிறாேன	ஒழிய,	கீழ்ப்ப ந் 	ேவைல	ெசய்ய	ஒ 	மனிதன் ட
வி ம்பக்காேணாம்.	

— வாமி	விேவகாநந்தர்	
நம்	நாட் ல்	ெப ம்பா ம்	ப ப்பற்றவர்கேள	வியாபாரம்	ெசய்கின்றனர்.	ேமல்
நா களில்	நன் 	ப த்தபின்னேர	வியாபாரத்தில்	இறங் கின்றனர்.	ச தாயத்தில்
ஒவ்ெவா வ ம்	12-வய 	வைரயிலாவ 	ப த்த	பிறேக	ெதாழிலில்	இறங்க
ேவண் ம்.	 த்தி	 ர்ைம ள்ள	இைளஞர்கைள	ெவளிநா க க்
அ ப்பேவண் ம்.	

—எ.	நாயனர்,	பி.	ஏ.	பி.	எல்.	(8	-	7	-	1949)	

(அ ப் க்ேகாட்ைடயில்	நைடெபற்ற	சாலியர்	மகாஜன	சங்க	2வ 	மாநாட் ல்)	
ழந்ைதகள்	வாழக்	 ம்பம்	வா ம்.	இளைம	நிைலயாைம,	வாழ்க்ைக

நிைலயாைம	பற்றிெயல்லாம்	எ தாமல்,	வாழ்க்ைகயில்	தன்னம்பிக்ைகைய	ஊட் ம்
வைகயில்	 ழந்ைத	 ல்கள்	எ த	ேவண் ம்.	

—அன் 	கணபதி	(5	-	12	-	1960)	

உடல்	வலிைமைய	நம்பிப்	ேபார்	ெசய்தவன்	கல்ைல	எ த்தவ க் 	ேதாற்றான்.
கல்ைல	நம்பியவன்	வில்ைல	எ த்தவ க் த்	ேதாற்றான்;	வில்	வா க் த்
ேதாற்ற ;	வாள்	பீரங்கி	 ப்பாக்கிக் த்	ேதாற்ற .	ெவ ண் 	அ
ண் க் த்	ேதாற்ற .	இனிேமல்	அ ம்	அறி க் த்	ேதாற் வி ம்!	

—டாக்டர்	 .	வரதராசனார்	(1962)	



ம்ப	வ மானம்	ேபாதவில்ைலயானால்,	ெபண்க ம்	அறவழியில்	ெபா ளீட் க்
ம்ப	நிைலையச்	சீர்ப த்த	 ய வ 	இ க்கல்ல.	உத்திேயாகத்திற் 	ஏற்ற

கல்வி	ெபறாத	ெபண்கள்	வீட் ல்	ஓய் 	ேநரங்களில்	 ல்	 ற்றல்’	ைதயல்	ேவைல
ெசய்தல்	ேபான்ற	 ய	ெதாழில்கைளச்	ெசய் 	ெபா ள்	ேதடலாம்.	

—தி மதி	மரகதவல்லி	சிவ ஷணம்	B.A.,	B.T.,	(26-12-1953)	

(ைசைவ	மங்ைகயர்	மாநாட் 	தைலைம ைரயில்)	
நம 	ேதசத்தில்-ெபாய்யான	காரியங்களில்	நம்பிக்ைகக்	ெகாண் 	மயங்கி
ஏராளமான	பணங்கைளச்	ெசலவழிக்கின்றனர்.	அவசியமான	காரியங்க க்
எவ்வளேவா	பணம்	ேதைவயி க்கப்	ெபாய்யானவற்றிற் ப்	ெப ம்	பணம்	ெசல
ெசய்யப்ப வைத	எண் ம்	ெபா 	வ த்தம்	உண்டாகிற .	இப்பணம்	நம்
நாட் ள்ள	எல்லா	சாதியா க் ம்	பயன்ப கிற	ெதன்றா ம்	பாதக	மில்ைல.
றிப்பிட்ட	வ ப்பா க்ேக	இப்பணம்	ெசல் கின்ற .	இ வைரயில்	லாபமைடந்

வந்தவர்கட் 	என்	ேபரில்	வ த்த ண்டாகலாம்.	நீங்கள்	நீதிைய	உணர்ந்
அதன்ப 	ெசய் ங்கள்.	ெவ 	காலமாக	திதி	ெகா த்தல்	என் ம்	வழக்கத்ைத
நம்மவர்கள்	ைகயாண் 	வ கின்றனர்.	இவ்வா 	ெசய்ய	ேவண் ெமன்
நம்தமிழ்	நாற்களில்	காணப்படவில்ைல.	

—வ.	உ.	சி.	(3	-	3	-	1928)	

(காைரக் யில்)	
எனக் ப்	பதவியில்	ஒட் க்	ெகாண் க்க	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	கிைடயா .
பதவி	வகிப்ப 	எனக் ப்	ெப ஞ் ைமயாகேவ	இ க்கிற .	இந்த	ெந க்க
ேநரத்தில்	நான்	ெதாடர்ந் 	பதவியில்	இ ப்பதின் லம்	நாட் க் ச்	சிறி 	ேசைவ
ெசய்ய	 ம்	என	நிைனக்கின்ேறன்.	

—ேந 	(12	-	6	-	1963)	

ேயட்ைச	ேவட்பாளர்கள்	என் 	 றப்ப கிறவர்கள்,	அரசியல்	கட்சிகளிலி ந்
மட் மல்லாமல்,	தங்கள்	நாட் லி ந் ம்,	அதன்	ெகாள்ைககளில்	இ ந் ம்
ஒ ங்கி	நிற்கின்றவர்கள்.	

—இந்திரா	காந்தி	(8-	2	-	1969)	
இன் ம்	இரண் 	ஆண் களில்	ந க்க	ேவண் ய	படங்களில்	எல்லாம்
ந த் விட் ,	நான்	கல்கத்தா க் ச்	ெசன் 	மடத்தில்	ேசரப்	ேபாகிேறன்.	

—ந ைக	சேராஜாேதவி	(8	-	3	-1962)	
ைவத்தியன்	கட்டைளப்ப 	ஜீவிக் ம்	வியாதியஸ்தன்	எந்த
நிைலைமயிலி ப்பாேனா	அேத	நிைலயில்	நா மி க்கிரேறாம்.	 ேலாகத்தில்



தந்திரத்ைத	விேசஷமாய்	வி ம் ம்	ேதசங்களில்	ஒன்றின்	ஆதீனத்தின்	கீழ்
பரீக்ைஷ	நிைலயிலி ந் 	வ கிரேறாம்.	இ வைரக் ம்	பரீக்ைஷ	ெசய்த
ேபா ம்.	எங்கள்	 க்காங்கயிற்ைற	எ த் 	விடலாம்.	 ழந்ைதப்	ப வத்ைதத்
தாண் ,	நாங்கள்	 ரணவயைதயைடந் 	விட்டதால்	எங்க க் ச்	சம்பந்தப்பட்ட
விவகாரங்களில்	ஒ 	பாகத்ைதயாவ 	நாங்கேள	நடத்திக்	ெகாள் ம்ப
விடேவண் ம்	என் 	நாம்	இப்ெபா 	ேகட்கிேறாம்.	

— ேரந்திர	நாத்	பானர்ஜி	

(1886-ல்	கல்கத்தாவில்	நைடெபற்ற	இரண்டாவ 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்.)	
எவ்வள 	ெபரிய	ஆளாக	இ ந்தா ம்,	மைனவியிடம்	ேயாசைன	ேகட்க	கணவன்
ஓடத்தான்	ேவண் யி க்கிற .	

—வி.	வி.	கிரி	(29	-	6	-	1960)	

எந்த	மனித ம்	தன்	ைகயால்	ெசய்யக் ய 	ெகாஞ்சேம	ஆனால்,	அவன்	தன்
வ வாய்	 லமாக	பிறர்	மனதில்	 	எண்ணங்கைளத்	ேதான்றச்	ெசய்யலாம்.
விஞ்ஞான	உணர்ச்சிைய ம்	கிளறிவிட	 ம்.	இ ேபால்	ெசய்தால்	அவர்க ம்
இ ேபான்ற	 யற்சிகளில்	ஈ ப வர்	

—டாக்டர்	வில்	(ேமேயா	சேகாதரர்கள்)	
நான்	எப்ேபா ேம	திறந்த	மனம்	பைடத்தவள்.கள்ளம்	கபடம்	எ ம்	என்னிடம்
கிைடயா .	என்	மனதில்	பட்டைத	அப்ப ேய	ேப ேவன்.	அ ேபால்	எல்ேலாரிட ம்
கலகலப்பாகப்	பழ ேவன்.	அதற்காக	என்ைன	நாேன	ெவ ளி	ெபண்	என் 	எப்ப
ெசால்ல	 ம்?	மற்றவர்கள்	அைத	ெசால்ல	ேவண் ம்.	

—ெவண்ணிற	ஆைட	நிர்மலா	
விலங் களிடம்	அன்பாயி 	என்றால்,	 லிைய	 த்தமி 	என் 	அர்த்தமல்ல.
அ ேபால,	ஓர்	இலக்கிய	இதழ்	என்றாேல.	அவ்விதழில்-ெசத் ப்ேபான
ற்றாண் களின்	சிந்தைனகள்	மட் ேம	இடம்ெபற	ேவண் ம்	என்பதல்ல.

இன்ைறய	உலகின்	சத்தங்க ம்,	இ ட்டைற	 த்தங்க ம்	அதில்	இடம்	ெபறலாம்.	
—கவிஞர்	 ரதா	

	

என 	இ 	மகன்க க் ம்	தி மணம்	நடந்த .	அதில்	தீப	அலங்காரங்கள்
கிைடயா .	எந்தவிதமான	வரதட்சைணக ம்	இல்ைல.	நாங்கள்	பரி கள்
வாங்கிக்	ெகாள்ளவில்ைல.	மற் ம்	பல	ஆடம்பரங்கள்	இல்ைல.	இத்தைன ம்
பிர ரமாகியி க்கின்றன.	இைதெயல்லாம்	எத்தைன	ேபர்கள்தான்
பின்பற்றினார்கேளா	ெதரியா .	



—இந்திரா	காந்தி	(19-2-1976)	
விஞ்ஞானத்ைத ம்,	வரலாற் 	 ைல ம்	பிரித் ப்	ேபசக்	 டா .	தனி
மனிதனின்	அறி 	வளர்ச்சிக் 	இந்த	இரண்ைட ம்	கற்க	ேவண் ம்.	

—ேந 	(11-10-1962)	

இந்தியக்	கிறிஸ்தவர்க க் 	மாத்திரம்	ஆ தத்ைத	ைவத் க்	ெகாள் ம்
உரிைமைய	வழங்கி,	அவ் ரிைமைய	இந் க்க க் ம்	மகம்மதியர்க க் ம்
இல்ைல	என்பதால்	ஏற்ப ம்	பாரபட்சமான	விதிகள்,	இங்கிலாந் 	இந்தியாவிற் ச்
ெசய்த	வாக் திகைள ம்	பிரதிக்ைஞகைன ம்	மீறி	நடக்கின்றனெவன்பைதப்
பற்றி ம்,	அம்மாதிரி	நடப்பதால்	நமக் 	ஏற்ப ம்	அவமானத்ைதக்	 றித் ம்
அநீதிையக்	 றித் ம்	நான்	ேபசக் ம்.	எல்லா க் ம்	ஆ தத்ைத	ைவத் க்
ெகாள் ம்	 தந்திரம்	ெகா க்கப்பட	ேவண் ெமன் 	நான்	ெசால்லவில்ைல.
இராஜ	பக்தியி ம்ப ப்பி ம்	பிரசித்தி	ெபற்ற	ப ப்பாளிக க் த்	தக்க
நிபந்தைனக ட ம்	விதிக க்கடங்கி ம்	ெகா க்கப்பட	ேவண் ெமன்ேற	நான்

கிேறன்.	

—ராஜாராம்பல்	சிங் 	

(1886-ல்	கல்கத்தாவில்	நைடெபற்ற	இரண்டாவ 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்)	
நான்	அேனக	 ட்டங்க க் த்	தைலைம	வகித்தி ந்தா ம்,	இந்த	மாதிரி	மத
சம்பந்தமான	 ட்டங்க க் 	நான்	தைலைம	வகித்தேதயில்ைல.	அன்றி ம்	எந்த
மதத்ைதப்	பற்றி ம்	நான்	விேசஷமாக	ஏ ம்	ெதரிந்தவனல்ல	என்பேதா ,	இஸ்லாம்
மதத்ைதப்	பற்றி	நான்	ஒன் ேம	அறிந்தவனல்ல.	நான்	ெபா வாகேவ	எல்லா
மதங்கைள ம்	ெப ைமயாய்	நிைனப்ப டன்	எல்லா	மதப்	ெபரியார்களிடத்தி ம்
நான்	மரியாைத ம்	பக்தி ம்	காட் கின்றவன்.	

திவான்	பக ர்	C.	S.	இரத்தின	சபாபதி	 தலியார்	

(1931-ல்	ேகாைவயில்	நைடெபற்ற	நபிகள்	நாயகம்	பிறந்த	நாள்	விழாவில்)	
நண்பர்கேள!	நான்	ெசால்ல	வி ம்பிய	விஷயெமல்லாவற்ைற ம்	ெசால்லி	 த்
விட்ேடன்.	நம 	 தாைதயர்	மகத்தான	காரியங்கைளச்	ெசய்தி க்கின்றார்கள்.
நாம்	அவர்கள்	ெசய்க	காரியங்கைள	விட	இன் ம்	ேமலான	காரியங்கைளச்
ெசய்தல்	ேவண் ம்.	நீங்கள்	வில்லிலி ந் 	ெசல் ம்	அம் ேபால்	இ ங்கள்.
பைணயின்	ேமல்	வி ம்	சம்மட் ேபால்	இ ங்கள்.	தனக் 	இலக்கா ள்ள
ெபா ைள	பீறச்	ெசய்கிற	பட்டாக்	கக்திையப்ேபால்	இ ங்கள்.	 றி	தப்பினால்	அம்

ப்பதில்ைல.	விழேவண் ய	இடத்தில்	விழாவிட்டால்	சம்மட் 	தன்ைன
ெவ த் க்	ெகாள்வதில்ைல.	பட்டாக்கத்தியான 	அதைனச் ழற் ேவான்
ைகயில்	ஒ ந் ேபாய்	விட்டால்	 க்கப்ப வதில்ைல.இ ந் ம்	இவற்ைறப்
பயன்ப த் வதனாேலேய	ஒ வைக	மகிழ்ச்சி	ஏற்ப கின்ற .	அவற்ைற	நீக்கி



ைவப்பதனா ம்	அேத	மகிழ்ச்சி	உண்டாகின்ற .	

—சிவானந்த	 வாமிகள்	(1-4-1926)	

(கல்கத்தா க் 	அ ேக ள்ள	ேப ரில்	நைடெபற்ற	இராமகி ஷ்ண	சங்கத்தின்
தல்	மாநாட் த்	தைலைம ைரயில்.)	

நான்	சீட்டாடமாட்ேடன்.	ஆனல்	சீட்டா கிறவர்கைள	ேவ க்ைக	பார்ப்பதில்	எனக்
வி ப்பம்	அதிகம்.	நண்பர்க க்காக	எைத ம்	ெகா க்கவிடத்	தயாராக
இ ப்பவர்கள் ட,	சீட்டாட்டத்தில்,	நண்பர்கள்	சி 	பிைழ	ெசய்தா ம்
சகிக்கமாட்டார்கள்.	

—சி.	 ப்பிரமணியம்	(18-9-1952)	

	

ஜனநாயகத்தின்	 ப்பலைன ம்,	மக்கள்	அ பவிக்கேவண் மானல்,	நீதி ம்,
நிர்வாக ம்	தமிழில்	ெசயல்பட	ேவண் ம்.	

டாக்டர்	ப.	நடராசன்,	எம்.	எல்.	ஏ.	(8-3-1962)	

	

ேவ 	வழி	எ ம்	இல்ைல	என்ற	நிைலயில்தான்	“ரா வ	ஆட்சி”	என்ற	பிரச்ைன
ேதான்ற	 ம்.	ஜனதிபதிேயா	அல்ல 	பிரதம	மந்திரிேயா	 	ெசய் 	ரா வ
ஆட்சிையக்	ெகாண் 	வந் விட	 யா .	மக்கேள	வி ம்பி	அவர்கைள	தக்க
நடவ க்ைக	எ த்தால்தான்	ரா வ	ஆட்சி	வர ம்.	

—பி.	பி.	 மாரமங்கலம்	

(இந்தியாவின்	 ன்னாள்	தளபதி)	
ஜாதி	அ ப்பைடயிலான	ச க	அைமப் ,	பார்லிெமண்டரி	ஜனநாயகத்தின்
அ ப்பைடயிலான	அரசியல்	அைமப் ,	 தலாளித் வ	அ ப்பைடயிலான
ெபா ளாதார	அைமப் 	ஆகிய	 ன் ம்	நீ க் ம்	வைரயில்	எந்த
அரசாங்கத்தினா ம்	ஊழைல	ஒழிக்க யா .	நம 	ேவதங்க ம்
உபநிஷத் க்க ம் ட	‘ெசாத் 	ேசர்க்கக்	 டா ’	என் 	 கின்றன.	ஆனல்
உண்ைமயில்	யார்தான்	அதைனப்	பின்பற் கிறார்கள்?	

—ேதவராஜ்	அர்ஸ்	(23-3-1975)	

(கர்நாடக	 தல்வர்)	

தங்கேமா,	நைகேயா,	உற்பத்தி	ஆற்றல்	அற்றைவ,	பலனற்றைவ.	அவற்ைற



அணிவெதல்லாம்	ெவ ம்	ெப ைமக்காகத்தான்.	

—தாரேகஸ்வரி	சின்கா	(18-9-1960)	

(மத்திய	 ைணயைமச்சர்)	
நான்	ேவதத்ைதப்	ப த்தி க்கிேறன்.	அதில்	நம 	ஞானத்ைத
வி த்தியாக் தற் 	ஒன் ேம	ெசால்லவில்ைல.	மற் ம்,	நாம்	ெதரிந்
ெகாள் தற் ரிய	சிலாக்கியமான	விஷயங்கள்	ஒன் ேமயில்ைல	என் ம்	நான்
ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.	

—சர்.	ேக.	வி.	ெரட் 	(15-4-1927)	

(ேகாைவயில்,	 ன்றாவ 	அகில	இந்திய	நா மார்	மாநாட் ல்	ேபசிய )	

ேபாதனா	 ைறெயன்ப 	சி வர்க க் 	மட் ம்	தாெனன்ப 	பைழய	காலத் ச்
சம்பிரதாயமா ம்.	பள்ளிக்	 டங்களில்	ெவ வாய்ப்	ப த்தவர்களில்
ெப ம்பாேலார்	நம 	நாட் ல்	தம 	பிற்கால	வாழ்வில்	தம 	கல்விைய	அறேவ
மறந் வி கிறார்கெளன்ப 	உண்ைம.	வய 	வந்தவர்க க் ம்	கல்வியறி ட்ட
ேவண் ய 	கல்வி	 ைறயின்	 க்கிய	லட்சியங்களில்	ஒன்றாகப்	பாவிக்கப்பட
ேவண் ம்.	நம 	நாட் ல்	ேகா க்காக்கான	மக்கள்	எ த் 	வாசைனயறியாமல்
இ ப்பதற் க்	காரணம்,	வய 	வந்தவர்க க் ம்	கல்வி	ெகா க்கேவண் ம்
என்ற	கடைமைய	நாம்	உணராதேதயா ம்.	சில	ெதாழிலாளர்க க் ம்,
திண்டப்படாதார்க க் ம்	சிற்சில	விடங்களில்	கல்வி	கற்பிக்கப்ப கிற .	ஆனால்
ெப வாரியான	மக்க க் 	சினிமா,	ேப ம்	படக்காட்சி	ஆகாசவாணி	 தலிய
நவீன	சாதனங்களின்	 லம்	கல்வி	கற்பிக்க	நாம்	தீவிரமாக	 ன்	வரேவண் ம்.	

—S	இராமநாதன்	M.A.,B.L.,	

(1931-ல்ஈேராட் ல்	நைடெபற்ற	மகாஜன	உயர்நிைலப்	பள்ளி	மாணவர்	இலக்கியக்
ட்டத்தில்.)	

நான்	 தன்	 தலிேல	ேகாயம் த் ர்	மில்	ஒன்றிேல	3	அணா	 லிக் 	பங்கா
இ க்கிற	ேவைலக் த்	தான்	ேபாேனன்.	

—	சின்னப்பத்	ேதவர்	(23-12-1971))	

மன	நிைற க் 	ஒ 	வழி.	இப்ெபா 	உம்மிடம்	இ ப்பைவ	எல்லாவற்ைற ம்	நீர்
இழந் 	விட்டதாக	நிைனத் க்	ெகாள் ம்.	அைவ	மீண் ம்	கிைடத் 	விட்டதாக
நிைனத் ப்	பா ம்.	உமக் 	உண்ைமயாகேவ	மகிழ்ச்சி	ஏற்ப ம்.	

—	லிேயானாட்	எம்.	லிேயானாட்	
அரசியல்	வாதிகைளவிடக்	கல்வி	நி ணர்கேள	அதிகப்ப யான	பிரச்சிைனகைள
உ வாக் கின்றனர்.	



—	ெநா.	 .	 ந்தரவ ேவ 	(1-12-1960)	

ெவற்றி	என்ைனத்	ேத வரவில்ைல;	நான்	என்	இைடயறா	 யற்சியால்	ெவற்றிையத்
ேத ப்	பி த் க்	ெகாண்ேடன்.	 தலில்	சி 	பாவங்களாகச்	ெசய்யத்
ெதாடங் ேவாம்	என் 	தீர்மானித் க்	ெகாண் ,	நான்	என 	நாடகங்கைள
எ தத்	ெதாடங்கிேனன்.	

—ஜார்ஜ்	ெபர்னார்ட்ஷா	
சாதாரணமாக	நம்	வீட் க் ச்	 ம்மா	வந் 	ேபாகிறவர்க க் ம்	 ட	காபி
ேதயிைல	ெகா த் 	உபசரிப்பேத	இக்காலத் க் ரிய	வழக்கமாய்	விட்ட .
ேதனீர்ப்பான	வி ந் கள்	( 	பார்ட் கள்)	 ைலக் 	 ைல	நாள்ேதா ம்
நைடெப ம்	காலமாயி க்கிற .	அரசப்	பிரதிநிதி	பதவியிலி ந் 	கரிசன்	காலம்
தற்ெகாண் 	இந்தியாவில்	ேதயிைல	வி த்தியாகிக்	ெகாண்ேட	வ கிற .

அவர்தம்	 ண் த ம்,	 யற்சி ம்	ேசர்ந் 	வீ ேதா ம்	ேதனீர்க்	 ப்ப
அதிகமாகிவிட்ட .	ேநாயாளிக க் ம்,	 டக்	காப்பிைய ம்,	ேதனீைர ம்	நல்ல
தா 	வி த்திக் ரிய	ஆகாரம்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ,	 க் ம்ப யான
கால ம்	வந் விட்ட .	ஆனா ம்,	காப்பி,	ேதனிர்,	ெகாக்ேகா	 தலிய	பானங்கள்
எல்லாம்	உடல்	நலத்ைதக்	ெக ப்பைவ	என் 	தீர்மானமாய்ச்	ெசால் ேவன்.	

—	காந்தி	(1927)	

நிரந்தரமாய்	அைமக்கப்	ெபற்றி க் ம்	ேசைனயின்	அபாரமான	ெசலவினால்
இந்தியா	உண்ைமயில்	தரித்திர	தைசைய	அைடந்தி க்கிற .	விைரவிேலா,
நாட்கழித்ேதா	இப்ெபரிய	ெசல 	ேதசத்ைதேயா	அரசாங்கத்ைதேயா
அழித் வி ம்.	இப்ெபா 	வாலண் யர்கைளச்	ேசர்த் 	 த்தப்	பயிற்சி
ெகா த்தால்,	தாங்க	 யாத	இரா வச்	ெசலைவக்	 ைறப்ப டன்,	ேதச
பா காப்பில்	தற்ேபாைதய	பலத்ைதவிட	அதிகமாக ம்	ெசய்யக் ம்.	

—ராஜா	ராம்பல்	சிங் 	

(1886-ல்	கல்கத்தாவில்	நைடெபற்ற	இரண்டாவ 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்.)	

சின்னஞ்சி 	வயதிேலேய	நான்	திண்ைணப்	பள்ளிக்	 டத்தில்	ப க்ைகயிேல
என 	வாத்தியார்	எனக் 	ெவ 	அ ைமயான	ெசய்திகைளக்	கற் க்
ெகா த்தார்.	அைவகைள	ஒ 	நா ம்	மறக்காமல்	நிைனவிேல	ைவத் க்
ெகாண்ேட	இ ப்ேபன்.	நா ம்	என்ேன 	வாசித்த	என்	இைணப்	பிள்ைளக ம்
வாத்தியாைரப்	ேபான்ற	அறிவாளி	உலகத்திேலேய	இல்ைல	என் 	மிகப்
ெப ைம டன்	ேபசிக்	ெகாள் ேவாம்.	எங்கள்	வாத்தியார்	ைகயில்	பிரம்
இ ந்தா ம்	அவர்	எங்கைள	அ த்ததில்ைல.	

—	ேகாைவ	கிழார்	(1951)	



எந்தக்	காலத்தில்,	எந்த	நாளில்,	எந்த	நிமிடத்தில்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	வ ப்பார்கைள
மற்ைறேயாெரல்லாம்	வணங்கி	மரியாைத	ெசய்ய	ேவண் ெமன் 	கட் 	திட்டம்
ெசய்யப்பட்டேதா,	அேத	காலத்தில்,	அேத	நாளில்,	அேத	நிமிஷத்தில்	இந்த	நாட் ன்
வீழ்ச்சி ம்,	இந்திய	நாட் ன்	அ ைமத்தன ம்	ரிஜிஸ்டர்	ெசய்யப்பட் 	விட்ட
என் 	நான்	அபிப்பிராயப்	ப கிேறன்.	

—	சர்.	ேக.	வி.	ெரட் 	(15-4-1927)	

(ேகாைவயில்,	 ன்றாவ 	அகில	இந்திய	தா மார்	மாநாட் ல்	ேபசிய .)	

என்ைனக்	கவி	அரங்க	நிகழ்ச்சிக க்ேகா,	இலக்கியக்	 ட்டங்க க்ேகா	இைச
நிகழ்ச்சிக க்ேகா	அல்ல 	திைர லக	விழாக்க க்ேகா	தைலைம	வகிக்கேவா,
வக்கி	ைவக்கேவா	அைழக் ம்ேபா 	எனக் ள்ளாகேவ	சிரித் க்	ெகாள்ேவன்.

பணத் க் த்	 தி	பா ம்	மக்களின்	அறியாைமைய ம்	 கஸ் திைய ம்
எண்ணிப்	பார்ப்ேபன்.	உ க்	கவிைதக ம்,	இைச ம்	எனக் 	உயிர்.	இைதப்
பயன்ப த்திக்	ெகாண் 	இைதப்	ேபான்ற	நிகழ்ச்சிக க் 	என்ைன
அைழக்கிறார்கள்.	

—	ஹாஜி	மஸ்தான்	(1975)	

(கடத்தல்காரர்)	
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கட ள்	ஒ வைனப்	பணக்காரனாகேவா,	ஏைழயாகேவா	பைடக்கவில்ைல.
எல்ேலாைர ம்	ஒேர	ேகாலத்தில்தான்	கட ள்	பைடக்கிறான்.	மனிதன்
பணக்காரனாவ ம்	ஏைழயாவ ம்	 த்திசாலித்தனத்ைதேயா,	திறைமையேயா
தான்	ெபா த்த .	சிலர்	அதிர்ஷ்டம்	என் ம்	அைதச்	ெசால் வார்கள்.

—ந ைக	ெசளகார்	ஜானகி	
அண்ணா	நகரில்	உள்ள	கந்தசாமிக்	கல் ரியில்	நான்	 ைணப்	ேபராசிரியர்தான்.
சிலர்	என்	ெபய டன்	ேபராசிரியர்	எனப்	ேபாட் 	விளம்பரம்	ெசய் வி கிறார்கள்.
நான்	பல ைற	ேவண்டாம்	 றியி க்கிேறன்.	பட்டதாரி	கைத	எ கிறான்	என்
ெதரியப்ப த்திக்	ெகாள்வைத	அவர்கள்	ெப ைமயாக	நிைனக் ம்ெபா 	நான்
த க்க	 மா?	

—	ஏ.	எஸ்.	பிரகாசம்	

(கதாசிரியர்-ைடரக்டர்)	
நான்	பதவி	மீ 	ஆைச	ைவத்ததில்ைல.	ஆைசயி ந்தி க் மானால்	 மார்	10
ஆண் க க் 	 ன்ேப	மததிரிப்	பதவிைய	வகித்தி க்கக்	 ம்.	எர்ஸ்கின்	பிர
ெசன்ைன	கவர்னராக	இ ந்தேபா 	எனக் 	அைழப் 	அ ப்பி	மந்தரிப்	பதவிைய
ஏற் மா 	ேவண் க்	ெகாண்டார்.	இரண் 	மணி	ேநரத்தில்	பதில்	அளிப்பதாகச்
ெசால்லிவிட் 	வந் 	 க்கியமான	ஒ வரிடம்	கலந்தாேலாசித் 	மீண் ம்
கவர்னைரப்	பார்த் 	மற்ற	மந்திரிகைள ம்	நியமிக் ம்	அதிகாரம்	எனக்களித்தால்
நான்	மந்திரி	பதவி	ஏற் க்	ெகாள் வதாகச்	ெசான்ேனன்.	அைத	அவர்னர்	ஒப் க்
ெகாள்ள	ம க்கேவ	நா ம்	ம த் விட்ேடன்.	எனக் 	ெவ ம்	பதவிதான்
றிக்ேகாள்	என்றால்	நான்	அப்ப ச்	ெசால்லியி க்கத்	ேதைவ	இல்ைல.	

—டாக்டர்	P.	வரதராஜூ 	நா 	(1-6-1947)	

(தம 	60-ஆம்	ஆண் 	விழாவில்)	
இந்தியக்	காங்கிரஸ்	ஐக்கிய	இந்தியாவின்	காங்கிரஸ்,	இந் க்க ம்,
கம்மதியர்க ம்,	கிறிஸ்தவர்க ம்,	பார்சிக ம்,	சீக்கர்க ம்,	ச க

வாழ்க்ைகயின்	ஆசார	சீர்தி த்தம்	ெசய்ேவா ம்,	ெசய்யாதா ம்	இதில்
கலந்தி க்கிரேறாம்.	நம்	யாவ க் ம்	ெபா வான	 தந்தரங்க ம்	கஷ்டங்க ம்
இ க்கின்றனெவன்பைத	அறிந் 	ெகாள்வதற்ேக	நாம்	இங் க்	 யி க்கிேறாம்.
நம்	 தந்தரங்கைள	விர்த்தி	ெசய்வதற் ம்	இ க்கண்கைளக்	 ைறப்பதற் ம்
காங்கிரைச	நாம்	 ட் யி க்கிரேறாம்.	



— ேரந்திரநாத்	பானர்ஜி	
(1885ல்	 னாவில்	நைடெபற்ற	11-வ 	காங்கிரஸ்	மாநாட் ல்)	

சைமயல்	ஒ 	கைல.	நான்	மிகக் கிய	காலத்தில்	சைமயல்	ெசய்யத்	ெதரிந்
ெகாண்ேடன்.	மற்றவர்கள்	சைமத்த	சாப்பாட்ைடவிட	நாேன	சைமக் ம்	சாப்பா
எனக் 	மிக ம்	பி க் ம்.	

—பக்தவத்சலம்	(8-12-1962)	
கைல,	மைழையப்	ேபான்ற .	வானத்தில்	இ ந் 	நிலத்தில்	வி ம்வைர	அதில்
ேபதம்	இல்ைல.	ஆனால்	அ 	எந்த	நிலத்தில்	வி கிறேதா	அைதப்	ெபா த்
அதன்	தன்ைம	மா கிற .	அ 	ேபாலத்தான்	கைல ம்.	

—எம்.	ஜி.	ஆர்	(10-3-1962)	
ஒ 	ேபராசின்	 ைணையப்	ெபற் ப்	ேபார்	 ரிதல்,	அல்ல 	ேதசம்	 வ ம்	ஒேர
காலத்தில்	 ரட்சி	ெசய்தல்,	 ய	அரசாட்சிக் ச்	ெசல் ம்	வழி	என் 	சிலர்

கின்றனர்.	அவ்வழிகள்	ேதசமக்கட் ம்.	ெபா க் ம்	அழி ம்	ேக ம்
விைளவிப்பைவ.	நம்	காங்கிரஸ்	ேகாட்பாட் க் 	மா பட்டைவ.	நாம்	ைகக்ெகாள்ள

யாதைவ.	ஆதலால்,	அவ்வழிகள்	தாம்	வி ம் ம்	 ய	அரசாட்சிைய
அைடவதற் ம்	நம்	ேதசத்தின்	நிைலைமக் ம்	ெபா த்தமற்றைவ	என	நாம்	தள்ளி
வி ேவாமாக.	

—வ.	உ.	சி.	

ஆங்கிேலயர்	 மார்	300	வ ஷங்க க் ன்	இந்தியா க் 	வந்தெபா 	நம்
ைகத்ெதாழில்	 ன்	ேபாலேவ	சிறப்பாக	நடந் 	வந்த .	1602	-	ஆம்	வ ஷம்
காப்டன்	லங்காஸ்டர்	 ைர	20	கஜ ள்ள	டாக்கா	மஸ்லின்	 ணிையக்
ைகக் ட்ைட	ேபால்	ம த் த்	தம்	மகாராணி	எலிசெபத்	அம்ைமக் க்
காணிக்ைகயாக	அ ப்பியி க்கிறார்.	இன்ன ம்	ஆங்கிேலயர்க க் 	இ
ஞாபகத்திலி க்கிற .	ஏெனனில்	நான்	லண்டனிலி ந்தேபா ,	என்னிடம்	ஆங்கில
நண்பர்கள்	‘அழகான	டாக்கா	மஸ்லின்	உன்னிடம்	இ க்க	ேவண் ேம	அைதக்
காட் ’	என்றார்கள்.	என் ைடய	அறியாைமக்காக	விசனப்பட்ேடன்.	

—டாக்டர்	தி மதி	அ ள்மணி	பிச்ச த் 	

(1930-ல்,	 த் க் 	கதர்க்	காட்சிையத்	திறந் 	ைவத்த	ேபா 	ேபசிய .)	

நான்	 தலில்	நாடகத்தில்தான்	ந க்க	வந்ேதன்.	என்றா ம்,	அப்ெபா 	அைத
நான்	ெதாழிலாக	ேமற்ெகாள்ளவில்ைல.	ேம ம்	என்	தகப்பனா க் 	நாடகம்
என்றாேல	பி க்கா .	நாடகம்	சம்பந்தமாக	ேநாட் கைளக்	ைகயில்	கண்டா ம்
அவ க் க்	ேகாபம்	வந் வி ம்.	அப்ப யி ந் ம்	நான்	அவ ைடய
ெசல்லப்பிள்ைள	என்ற	காரணத்தால்	சிலசமயம்	விட் க்	ெகா ப்பார்.	



—தியாகராஜ	பாகவதர்	(14	-	1	-	1950)	
பள்ளி	ேநரம்	தவிர்த்த	ேநரங்களில்	நான்	எங்கள்	வீட் ற் ப்	பக்கத்திலி ந்த	ஒ
த்தக	ைபண்டர்	வீட் ல்	ேபாய்	அவர்	ெசய் ம்	ேவைலகைளக்	 ர்ந் 	கவனித் க்
ெகாண் ப்ேபன்.	 டமாட	உதவி	ெசய்ேவன்;	ைபண் ங்	ெசய்ய	கற் க்ெகாண்
நாேன	ைபண்ட்	ெசய்ய ம்	ஆரம்பித்ேதன்.	 தன் தலாக	ஒ 	 த்தகத்ைத
ைபண்ட்	ெசய்த	அன் 	நான்	அைடந்த	மகிழ்ச்சிச் 	ஈ கிைடயா .	

—நா.மகாலிங்கம்	(1	-	1	-	1975)	
(ெதாழிலதிபர்)	

ேதாழர்கேள!	”தீண்டாைம	விலக் ”	என் 	ெவ ம்	 ச்சலிட	ேவண்டாம்.
ஒவ்ெவா 	ேசரியி ம்	 ைழ ங்கள்;	 டபக்தியால்	வ ம்	ேகட்ைடத்
ெதரிவி ங்கள்.	ேசரியி ள்ள	அ க் ,	மலம்,	ேச ,	பள்ளம்,	ேம 	 தலிய
அ த்தங்கைளப்	ேபாக் ங்கள்.	ேசரிக்	 ழந்ைதகைளக்	க விச்
த்தமாக் ங்கள்,	ெத க்கைளப்	ெப க் ங்கள்.	” யர ”	”தமிழன்”

”சண்டமா தம்”	 தலிய	பத்திரிைககைளக்	கிராமத்தில்	வகிக்கச்	ெசால் ங்கள்.
மந்திர	தந்திரங்கள்,	 ைஜ,	ைநேவத்தியங்கள்	இைவகள்	பாமர	மக்கைள	மயக்கி
ஆளச்	ெசய் வ ம்	உபாயங்கள்,	நீங்கள்	அவர்கள்	கண்கைளத்	திறகச்
ெசய் ங்கள்.	ஒலி	ெப க்கிகைள ம்,	இன்பக்	காட்சிகைள ம்	ேசரியில்
அ தின ம்	ேகட்க ம்	ெசய் ங்கள்.	இைதவிட	ேமலான	ேவைலகள்	உலகில்
உள்ளனவா?	

—மா.	சிங்காரேவ 	பி.ஏ.	பி.	எல்;	
(1932-ல்	ெசன்ைனயில்	நைடெபற்ற	 யமரியாைத	மாநாட் ல்)	

நான்	எப்ேபா ம்	எதி ம்	அவசரப்படாதவன்.	நான்	பிறக் ம்ேபா ட
அவசரப்படாதவன்	என் 	என்	ெபற்ேறார்கள்	ெசால் வார்கள்.	என்	தாயா க்
இ ப் 	வலி	 ன் 	நாட்களாக	இ ந் ம்,	 ன் 	நாட்க க் ப்	பிற 	தான்	நான்
பிறந்ேதன்.	

—அறிஞர்	அண்ணா	(11-1-1967)	
என்னிடம்	நிைறந்த	நிைனவாற்றல்	இ ப்ப 	கண் 	அட்டாவதானி	இராமலிங்கம
ெசட் யார்	அவர்கள்	அட்டாவதானப்	பயிற்சி ம்,	அதன்	 ைறக ம்	ெசால்லி
ைவத்தார்கள்.	1953-ம்	ஆண் 	ஏப்ரல்	13-ந்ேததி	என் ைடய	ஊராகிய	சாலிச்
சந்ைதக் 	5	ைமல்	ெதாைலவி ள்ள	அத்திப்பட் 	என் ம்	ஊரில்	என
அட்டாவதான	நிகழ்ச்சி	 தன்	 தல்	அரங்ேகற்றம்	ெசய்யப்பட்ட .	

—தி க் றள்	தசாவதானி	ெப.இராைமயா(30-1-1976)	

அள க் 	மிஞ்சினால்	அ த ம்	நஞ் 	என் ம்	பழெமாழி	சங்கீதத்திற் ம்



ெபா ந் ம்.	சிவாலயத்திற் 	 ன்னல்	இ ந் 	நந்தனார்	ைக ப்பித்
ெதா ம்ேபா 	பக்தி	ெவள்ளத்தினால்	இயற்ைகயாகேவ	பண் ம்	பாட் ம்
ஊற்ெற த் ப்	ெப வ ேபாலப்	ெப ம்.	அவ்விடத்தில்	பக்திரசமான
பாட் க்கள்	எவ்வள 	ேவண் மானா ம்	பாடக் ம்.	அைதவிட் 	நந்தனார்
ேவதியரிடத்தில்	உத்தர 	ேகட்ப ம்,	ேவதியர்	அவ க் 	விைட	ெகா ப்ப ம்
பாட்டாகப்	பா னல்	நா ம்,	நம்	நாட் 	நாடகதிேல	இன் ம்	இப்ப 	இ க்கிறேத
என் 	ஒப்பாரிப்	பா ப்	 லம்பேவண் யி க்கிற .	நந்தனர்	சரித்திரம்	மட் ம்	இப்ப
ந ப்பதாக	நான்	ெசால்லவில்ைல.	அேநக	நாடக	சைபகளில்	’எல்லப்பச்	ெசட்
ெலக்க	ஏகெலக்க’	என்றப 	எல்லா	நாடகங்க ம்	இவ்விதமாகத்தான்
ந க்கப்ப கின்றன.	’த க்கம்’	‘ஸ்ெபஷல்’	என் 	விளம்பரம்	ெசய் ம்	நாடக
சைபகள்	எத்தைனேயா	இ க்கின்றன.	இவ்விதமான	 ைறகைள	நீக் வதற்
தனலட் மி	விலாச	சைபயாைரப்	ேபான்ற	சில	ெகளரவ	சைபயார்	 ன்	வந்தி ப்ப
நம்	நாட் ன்	 ன்ேனற்றத்திற் 	ஒ 	நற் றியா ம்.	

—எஸ்.	எஸ்.	அ ணகிரிநாத	 தலியார்	(1919)	

(ெசன்ைன	 ரைசத்	தனலட் மி	விலாச	சமாஜத்தில்)	

சினிமா	என்றால்	இப்ேபா 	ேபச் ம்	பாட் ம்	கலந்த	திைரப்படத்ைதத்தான்
றிக் ம்.	நம்	நாட் ல்	அ 	ஒ 	காலத்தில்	ேபசாத	படமாக,	ெவ ம்	நிழலாட்டம்

ேபால	இ ந் 	ேப ம்	சக்திையப்	ெபற்ற	வ டம்	1931.	அந்த	வ டத்திேலதான்
தன்	 தலில்	இந்தி	ேப ம்	”ஆலம்	ஆரா”	என் ம்	பட ம்,	தமிழ்	ேப ம்

”காளிதாஸ்”	என்ற	பட ம்	ெவளியாயின.	அந்த	 தல்	தமிழ்ப்படமான	”காளிதாஸ்”
கைதயில்	ந க் ம்	அரிய	வாய்ப் 	எனக் க்	கிைடத்த 	பற்றி	நான்
ெப ைமப்ப கிேறன்.	

— .	பி.	ராஜலட் மி	(1-1-1957)	

இைசயைமப் க் ப்	பாடல்	எ வதா?	எ திய	பாட க் 	இைச	அைமப்பதா?
என் 	ேகட்டால்,	இைசயைமப் 	சிறப்பாக	இ ந்தால்,	அதற் ப்	பாடல்	அைமப்ப ம்,
பாடல்	சிறந் 	விளங்கினால்,	அதற் 	இைச	அைமப்ப ம்	நல்ல .	

—கவிஞர்	 ரதா	(10-3-1958)	
என 	 ைமப்	ப வம்	வைர	அவ டன்	நான்	வாழ்ந்தி க்க ம்	என் ம்,
அவ டேனேய	எங்கள்	 ழந்ைதக ம்	ெபரியவர்களாக	வள வைதப்
பார்க்க ம்	என் ம்	நான்	கன 	காண்ப 	அள க் மீறிய	ஆைச	என்பைத
நான்	உணராமல்	ேபாய்விட்ேடன்.	

—ஜாக் லின்	ெகன்ன 	(22-11-1964)	

(அெமரிக்க	ஜனதிபதி ம்,	தன 	கணவ மான	ெகன்ன யின்	 தலாவ



நிைன 	நாள்	 ட்டத்தில்.)	
தவைன	 ைறைய	நாங்கள்	ெகாண் வர	 தலில்	எங்கைளத்	 ண் ய 	ஒ
க கார	விற்பைனதான்.	ெசக்ேகாஸ்ேலவிய	க காரமான	அைத	16	 பாய்க் ட,
எங்களிடமி ந் 	மக்களால்	வாங்க	 யவில்ைல.	பிற 	 தலில்	நா 	 பாய்
ெகா த் ,	மீதிையத்	தவைணயில்	ெகா க் ம்ப 	ெசய்ேதாம்.	தவைண	 ைற
ேவைல	ஆரம்பமான	கைத	இ தான்.	

—வி.	ஜி.	சந்ேதாஷம்	(15-1-1975)	
(ெதாழிலதிபர்)	

எனக் 	வாழ்க்ைக	நான்	எதிர்பார்த்தப ேய	நன்றாக	அைமந்தி க்கிற .	எனக்
வீ ,	ஒ 	மகன்,	கணவர்,	என்	ெதாழில்	எல்லாேம	மன க் ப்	பி த்தப
அைமந்தி க்கிற .	நான்	மகிழ்ச்சியாகேவ	இ க்கிேறன்.	நான்	ஆைசப்பட்ட
கிைடத்தி க்கிற .	

—சர்மிளா	டா ர்	(15-12-1974)	
(பிரபல	இந்தி	ந ைக)	

ஒ வன்	இறக் ம்ேபா 	 வ 	எல்லாம்	உண்ைமயாகேவ	இ க் ம்.
அதனால்தான்	மரணவாக் 	 லம்	என் 	வாங் கிறார்கள்.	

—ெபரியார்	(13-7-1961)	
தியவர்க க் ப்	பாடல்	எ ம்	சந்தர்ப்பங்கைள	ஏற்ப த்தேவண் ம்.
பாட்ெட ம்	திறைம	நம்	நாட் ப்ெபண்களில்	பல க் 	இ ப்பதால்,
அவர்கைள ம்	இத் ைறயில்	ஈ படச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	 றிப்பாக,	ம ைர
தியாகராயா	கல் ரி,	ம ைரத்	தமிழ்ச்	சங்கம்,	கரந்ைதத்	தமிழ்ச்	சங்கம்.
அண்ணாமைலப்	பல்கைலக்	கழகம்,	ெசன்ைனத்	தமிழ்	மாணவர்	மன்றம்	ேபான்ற
இடங்களில்	இ ந் ,	திைரப்பாடல்	எ வதற் த்	தமிழ்	மாணவர்கைளத்
ேதர்ந்ெத த் ப்	பாட க் ம்,	நம்	நாட் க் ம்	 திய	சக்திைய	ஊட்டேவண் ம்.	

—கவிஞர்	 ரதா	(10-3-1958)	

நாடகத்தின்	பல்ேவ 	 ைறகளி ம்	பயிற்சி	ெகா க் ம்	வைகயில்	கல் ரிப்
பாடத்திட்டம்	அைமயேவண் ம்.	அைனத் லகி ம்	தமிழ்	நாடகத்திற் 	ஈ ல்ைல
என் 	தமிழன்	தைலநிமிர்ந் 	நிற் ம்	நிைல	வ வதற்கான	வழி	வைககைள
அர ம்	கைலஞர்க ம்	இைணந் 	காண	ேவண் ம்.	இ ேவ	என 	ஆவல்.	

—	-தி.	க.	சண் கம்	(18-4-1972)	
(நாடகக்	கைலஞர்)	

என்ைனக்	காந்தி	என் 	நான்	உங்களில்	யாைர ம்	அைழக்கச்	ெசால்லவில்ைல!



என்ைன	அறிஞனாக	உங்கைள	ஏற் க்	ெகாள்ளச்	ெசால்ல மில்ைல!	அன்
மி தியால்	தம்பிமார்கள்	அவரவர்	இஷ்டம்	ேபால்	என்ைன	அைழக்கின்ற	அன்
ெமாழியாகேவ	இவற்ைற	எல்லாம்	நான்	க கிேறன்.	

—அறிஞர்	அண்ணா	(1967)	

(தி ச்சி	ெபா க் ட்டத்தில்)	
இளைமயில்	ேகாழி	வளர்ப்பதில்	எனக் 	மி ந்த	ஆர்வமி ந்த .	என்	தாய்
பலரகமான	ேகாழிகைள	வாங்கியளித் ப்	பராமரிக்கக்	கற்பித் 	உற்சாக	 ட்
வந்தார்கள்.	மாதத்	ெதாடக்கத்தில்	தா டன்	கைட	வீதிக் ச்	ெசன்
ேகாழிக க் 	ேவண் ய	இைர	வாங்கி	வ ேவன்.	 ட்ைடகைள	விற் க்	கணக்
ைவத்தி ப்ேபன்.	ஒவ்ெவா 	மாதக்	கைடசியி ம்	இதன்	லாப	நஷ்டக்	கணக்ைகத்
தாய்க் 	அறிவிப்ேபன்.	லாபத்	ெதாைக	தனியாக	ைவக்கப்பட் 	ஏேத ம்	நல்ல
காரியக்கிற்காகச்	ெசலவிடப்ப ம்.	ஏைழப்	ைபயன்	ஒ வனின்	பள்ளிச்
சம்பளமாக ம்	இ 	பயன்ப வ ண் .	

—டாக்டர்	ேஜ.	சி.	 மரப்பா	

நான்	ேமல்	நா கள்	ெசால் வதற் 	 ன்	அங்ெகல்லாம்	நம் ைடய	நாகரிகத்ைதப்
பற்றிக்	ேகவலமாகச்	ேப வார்கள்,	நம்	நடனத்ைதப்	பற்றி	இழிவாகப்	ேப வார்கள்
என் 	எண்ணியி ந்ேதன்.	ஆனால்	அங் ச்	ெசன்ற	எனக் 	என்	எண்ணம்
தவறான 	என் 	ெதரிந்த .	பதினா 	 ழம்	ேசைல ம்,	நீண்ட	 ந்த ம்
அவர்க க் 	ெவ ப்ைப	உண் 	பண் ம்	என் 	எண்ணிய	என்ைன	அவர்கள்
ஏமாற்றி	விட்டனர்.	ேசைலகைளயம்,	நீண்ட	 ந்தைல ம்	வரேவற்றனர்.	அவர்கள்
ேசைலமீ 	ெகாண்ட	ேமாகத்தினால்	என்	ேசைலகள்	சிலவற்ைறப்	பரிசாக	வாங்கிச்
ெசன்றனர்.	நீண்ட	 ந்தலிலி ந்த	ெகாஞ்சம்	சாம்பிள்	கத்தரித் க்	ெகாண்
ேபானார்கள்.	

—ந ைக	வ ந்தராேதவி	(1950)	
கவிஞர்	பா ம்	பாட்ைட	ரசிகர்கள்	ேகட் 	ைக	தட் வேதா 	மட் ம்	நிற்காமல்,
வி ப்பமான	கா கைளப்	ேபாட	ேவண் ம்.	கவிைத	வளர்ச்சிக் 	இ 	ஒ 	 ண்
ேகாலாக	இ ப்பேதா ,	மக்க க் க்	கவிைதயின்	ேமல்	காதல்	ஏற்ப ம்.	இ
ேவ க்ைகயல்ல.	இனி	வா க்ைகயாக	இம் ைறைய	ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	

—கவிஞர்	 ரதா	(9-7-1971)	
	

எனக் 	எதாவ 	ெபா நிகழ்ச்சிகள்	நிைன க் 	வ மானால்,	 த்தர்	இரேவா
மைனவிைய ம்	பதவிைய ம்	 றந் 	வீட்ைட	விட் ச்	ெசன்ற ம்,	ஏ நாதர்
ேதாளில்	சி ைவ	 மந் 	ேபான ம்தான்	நிைன க் 	வ ம்.	இைத	நான்	 ற



காரணம்,	பலர்	எனக் 	மார்க்கத்தில்	பற் 	இல்ைல	என் 	எண் கிறார்கள்.
இந்தச்	சம்பவங்களில்	பற் 	ைவப்பவன்	மார்க்கவாதி	என்றால்	நா ம்
மார்க்கவாதிதான்.	

—	அறிஞர்	அண்ணா	

ஒ 	படம்	ெவளி	வந்தால்,	உடேன	அந்தப்	படத்தின்	பாடல்கைளப்	பற்றித்	தமிழ்
பயி ம்	மாணவர்க ம்,	 திர்ந்த	 லவர்க ம்,	அப்பாடல்கைளப்	பற்றி	விளக்கம்
எ திச்	சி சி 	 த்தகமாக	ெவளியி ம்	பணியில்	ஈ ப 	வார்களானல்,	அதன்
லம்	மக்க க் 	விமரிசன	வளர்ச்சி	ஏற்ப ம்.	

—	கவிஞர்	 ரதா	(10.3-1958)	
இன் 	கச்ேசரி	ெசய்வ 	ெப ைமயாகக்	க தப்ப கிற .	ஆனல்	நாங்கள்
ஆரம்பித்த	காலத்தில்,	உயர் லப்	ெபண்கள்	எல்லாம்	ெசய்யக் டாத	காரியம்	இ
என்ேற	க தப்பட்ட .	இந்த	கைலக் 	உள்ள	இந்தப்	ெபயைர	மாற்றேவண் ம்	என்ற
எண்ணத்ேதாேடேய	நாங்கள்	 தாகப்	பா பட்ேடாம்.	

—	 .	ேக.	பட்டம்மாள்	
நம்	நாட் ேல	ப த் ப்	பட்டம்	ெபற்றவர்களின்	ெதாைக	அதிகமாக	இ க்கிற .
அவர்களினால்	எந்தப்	பய ம்	இல்ைல	பட்டம்	ெப ேவார்க் த்	தங்க ைடய
ெதாழிற்சாைகளில்	தாங்கேள	ேநர யாக	உைழக்க	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்
வ வதில்ைல.	ப த் விட் ப்	பட்டம்	ெபற்ற	ெப ைமேயா 	ேவைலயில்லாமல்
இ ப்பவர்கேள	தவிர,	ெதாழிற்சாைலகளில்	உைழக் ம்	உளளம்	அவர்க க்
உண்டாவதில்ைல.	

—	ெதாழிலதிபர்	நா.	மகாலிங்கம்	

நான்	சீர்தி த்தக்காரனல்ல.	தற்ேபா 	உலகில்	சீர்தி த்தஞ்	ெசய்வதி ம்,
சீர்தி த்தக்காரர்களின்	ேவைலயி ம்	அதிக	கவனஞ்	ெச க்கப்பட் 	வ கிற .
சீர்தி த்தக்காரரில்	இ வைக	வர்க்கம்	இ க்கிற .	இரண் 	ேப ம்	ெபரிய
உபத்திரவம்தான்.	சீர்த்தி த்தஞ்	ெசய்வதாக	ெவளி	கிளம் கின்றவர்கள்
எல்லாவற்ைற ம்	தகர்க்க	ேவண் 	ெமன்கிறார்கள்.	வீட் ன்	ப
சிறியதாயி க்கிறெதன் 	வீட்ைடேய	இ த் த்	தள்ள	ேவண் ெமன் 	இவர்கள்
ெசால் வார்கள்.	ப ைய	மட் ம்	ெபரிதாகச்	ெசய்யலாெமன்ற	ேயாசைனேய
இவர்கள்	 ைளக் 	எட்டா .	இவர்க க் த்	தாங்கள்	என்ன	ெசய்கிரேறாம்
என்பேத	 லப்ப கிறதில்ேல.	அ பவம்	என்பேத	இவர்க க் க்கிைடயா .
அ பவத்தில்	ெதன்ப ம்	உண்ைமகள்	இவர்க ைடய	கண்க க் த்ெதரியா .	

—	ெதாழிலதிபர்	ெஹன்றி	ேபார் 	

எனக் 	மிக ம்	பி த்தமான	ெபா ள்	 த்தகம்.	 த்தகத்திற்காகப்	பணம்



ெசலவழிப்பதில்	நான்	ஊதாரி	என்ற	பட்டத்ைத ம்	ெபறத்	தயார்.	

—	ேந 	

இந்தியாவி ள்ள	தாழ்ந்த	வ ப்பார்கெளல்லாம்	என 	 ம்பத்தினேர.	கடந்த
ஆ 	ஆண் களாக	என 	மைனவி	மக்கைளேயா,	உறவினர்கைளேயா	 ற்றி ம்
மறந் 	விட்ேடெனன்பைத	நீங்கள்	அறியேவண் ம்.	ஒ 	தினத்தில்	ஒ மணி
ேநரமாவ 	நான்	அவர்கேளா 	சகவாசமாய்	இ ந்த 	கிைடயா .	இதிலி ந்
என 	 ம்ப	வாழ்க்ைகையப்	பற்றி	ஒ வா 	நீங்கள்	ஊகிக்கலாம்.	இ
ற்றி ம்	உண்ைம	என்பைத ம்,	 ம்ப	பராமரிப்ைப	உத்ேதசித் க்	கட்டாயம்

நடத்தேவண் ய	ெதாழிைலயல்லா .	நான்	ஆற்றேவண் ய	கடைமகள்	பல
உளெவன்பைத ம்	நீங்கள்	அறிய	ேவண் ம்.	

—டாக்டர்	அம்ேபத்கார்	(4-3-1932)	
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தல்	தாரம்	தப்பிப்	ேபாகேவ	என்	தகப்பனர்	இரண்டாம்	தாரமாக	வய 	வந்த
ஒ ெபண்ைண	விவாகம்	ெசய் 	ெகாள்ள	வி ம்பினார்.	அன்றி ம்	அப்ெபண்
சிவப்பாக ம்,	அழகாக ம்	இ க்க	ேவண் ெமன் 	 றினாராம்.	அப்ப ப்பட்ட
ெபண்ணாகக்	கிைடக்கேவ	என்	தாயாைர	விவாகம்	ெசய் 	ெகாள்ள
நிச்சயித்தாராம்.	இவ்விவாகத் க் 	இைட றாக	ஒ 	சந்தர்ப்பம்	ேநரிட்ட .
அதாவ 	அக்காலத்திய	வழக்கத்தின்ப 	கலியாணப்	ெபண்ணின்	ஜாதகத்ைத
வரவைழத் ச்	ெசன்ைனயி ள்ள	இரண் 	 ன் 	ெபரிய	ஜாதகத்தில்
நி ணர்களாகிய	ேஜாதிடர்க க் க்	காட்ட,	அவர்கெளல்லாம்	இந்தப்	ெபண்ணின்
ஜாதகத்தில்	இரண் 	 ைறகள்	இ க்கின்றன.	ஒன் 	அமங்கலியாய்ப்	ேபாவாள்.
இரண் ,	 ழந்ைதகள்	ெபறமாட்டாள்.	இதற் க்	க த் ப்	ெபா த்தமில்ைல
வயிற் ப்	ெபா த்தமில்ைல	என் 	ெசான்னார்களாம்.	இைதக்	ேகட் ம்	என்
தாயாைரேய	மணக்க	ேவண் ெமன் 	ஒேர	பி வாதமாய்	மணம்	ெசய்
ெகாண்டார்.	க த் ப்	ெபா த்தமில்ைல	என்றதற் 	ேநர்விேராதமாக	என்	தாயார்
என்	தகப்ப க் 	ஷஷ் 	 ர்த்தி-அதாவ 	அ ப 	வய 	கலியாணம்
ஆனபிற ,	ஒ 	மாங்கலியத்திற் 	இரண் 	மாங்கல்யங்க டன்	 மங்கலியாகச்
ெசார்க்கம்	ெசன்றனர்.	வயிற் ப்	ெபா த்தமில்ைல	என்றதற் 	ேநர்	விேராதமாக
என்	தாயா க் 	நாங்கள்	எட் 	மக்கள்	பிறந்ேதாம்.	நான் 	பிள்ைளகள்,	நான்
ெபண்கள்.	அதன்	பிற 	எங்கள்	விவாகத்திற்ெகல்லாம்	யாராவ 	எங்கள்
ஜாதகத்ைதக்	ேகட்டால்	ேமற்கண்ட	கைதையச்	ெசால்லி	ஜாதகேம	ைவப்பதில்ைல
என் 	ெசால்லியைத	நான்	ேகட் க்கிேறன்.

—	நாடகப்	ேபராசிரியர்	பம்மல்	சம்பந்த	 தலியார்	

நான்	உயிர்	வாழ்வதற்காகச்	சாப்பி கிேறன்.	மற்றவர்கள்	சாப்பி வதற்காக	உயிர்
வாழ்கிறார்கள்.	

—சாக்ர ஸ்	(கிேரக்க	அறிஞர்)	

நண்பேன	நான்	இறந் விட்டால்,	எனக்காகத்	 க்கப்	பாடல்கைளப்	பாடேவண்டாம்.
என்	கல்லைற	மீ 	ேராஜா	ெச 	ேவண்டாம்.	நிழல்த ம்	மரங்கைள ம்
நடேவண்டாம்.	ஆனால்	பச்ைசப்	 ல்ைலப்	பயிரி ங்கள்.	அதன்	ப ைம	தங்க க்
என்ைன	ஞாபகப்ப த்தட் ம்.	

—	கிறிஸ் யா	தா ஸ்ெலட் 	



நான்	இயற்ைகயின்	வரப்பிரசாதம்	ெபற்றவன்	என் 	இங்ேக	பாராட் னார்கள்.
அப்ப 	நான்	எண்ணவில்ைல.	உங்களில்	ஒ வனாகேவ	நா ம்	பிறந்ேதன்.	நாம்
ெசாற்களி ம்,	வண்ணங்களி ம்,	இைசயி ம்,	கலாசாரத்தி ம்,	ேபாற்றிப்
க கிேறாேம	அந்த	இயற்ைக,	என்	கன களில்	இல்ைல!	நாம்	வியந் 	ேபாற் ம்
அவ்வியற்ைக,	தன 	ெவப்பத்தா ம்,	ெவள்ளத்தா ம்.	 கம்பத்தா ம்
வியாதியா ம்	நம்ைம	வைதக்கிற .	இயற்ைகயில்	 	ெகாண் க் ம்	நம
எதிரிகள்	அைனத்ைத ம்	எண்ணிப்	பா ங்கள்.	அப்ப யானால்,	நான்
இயற்ைகயின்	அ ள்	ெபற்றவன்	என் 	 றமாட் ர்கள்!	பார்லி	பயிரில்	 ட	அழகிய
ல் விகள்	இ ப்பைத	மறந் 	விடாதீர்கள்.	

—மாக்ஸிம்	கார்க்கி	

(1928-ல்	திமிலிஸி	நகரில்	நைடெபற்ற	பாராட் க்	 ட்டத்தில்)	
என்	மனம்	உ க் த்	 ண்ைடப்	ேபான்ற .	அதில்	எ வ 	க னம்.	ஆனால்
எ தி	விட்டால்,	என் ேம	அழிக்க	 யா .	

—ஆபிரகாம்	லிங்கன்	

( ன்னாள்	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி)	

அரசியல்	பாரம்பரியம்	இ ந் தான்	தீரேவண் ம்	என்பதில்ைல.	ஒ 	வைகக்
அ 	இல்லாமல்	இ ப்ப தான்	நல்ல .	

—ஈ.	வி.	ேக.	சம்பத்	(1-9-1974)	

உலகத்தி ள்ள	‘மில்டனின்	 த்தகங்கைளெயல்லாம்	எரித் 	விட்டால்	 ட,	என்
ஞாபக	சக்திையக்	ெகாண் ,	மீண ம்,	அைவகைள	அப்ப ேய	எ திவி ேவன்.	

—லார் 	ெமக்காேல	
(உலகப்	 கழ்ெபற்ற	ேமைத)	

எனக் 	ஒ 	தைலப் த்	தந்தால்,	அைத	நான்	இர ம்,	பக ம்	ஆழ்ந் 	ப த்
வி ேவன்.	என்	உள்ளெமல்லாம்	அ ேவ	நிைறந்தி க் ம்.	பிற 	என்	ேபச்ைசக்
ேகட் 	மகிழ்ந் 	அைனவ ம்	‘அறி ப்பழம்’	என் 	பாராட் வார்கள்	ஆனால்	அ
அறிவின்	பழமல்ல,	உைழப்பிற் ம்	சிந்தைனக் ம்	விைளந்த	கனியா ம்,	

—எமில்டன்	

( கழ்ெபற்ற	ேபச்சாளர்)	

நான்	எந்த	ேமைடயி ம்,	எந்தச்	சமயத்தி ம்	மனச்	ேசார்வைடவதில்ைல;	ஒ
காரியத்ைதச்	சாதிக்க	 தலாவ 	ேவண்டப்ப வ 	க னமான	உைழப் ;
இரண்டாவ 	ெதாடர்ந் 	ப த்தல்;	 ன்றாவ 	ப த்தறி .	



—தாமஸ்	ஆல்வா	எ சன்	

(உலகப்	 கழ்	ெபற்ற	விஞ்ஞானி)	

நான்	சட்ட	சைபக் த்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ம்	நான்தான்	மிக	இைளய
அங்கத்தினர்	என் 	உணர்ந் 	ெகாண்ேடன்.	அ பவமற்ற,	மற்ற	இைளஞர்கைளப்
ேபால்,	“ேப வெதப்ப ?”	என்பைத	அறியாமல்	திணறிேனன்.	திக் க்கா ேனன்.
என்	இளம்	ப வத்தில்,	என்	திறைமகளில்	நம்பிக்ைகயற் ம்,	ேபச
த மாற்றமைடந் 	ெகாண் மி ந்ேதன்.	என்	உள்ளத்ைத ம்,	ஆத்மாைவ ம்
மி ந்த	அக்கைறேயா 	பண்ப த்திக்	ெகாண்ேடன்.	

— ஸ்ெவல்ட்	
( ன்னாள்	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி)	

அந்தக்	காலத்தில்	நான்	ப த்த	 த்தகங்க ள்	என் ைடய	நடத்ைதைய ம்
பிற்கால	வாழ்க்ைகைய ம்	ஒ ங் 	ப த்திய 	பிர்ெடளசி	என்பவர்	எ திய
ஷானாமாைவத்	தவிர,	ெஸாேராஸ்ட்ரியர்க ைடய	கடைமகள்	என் ம்	 ஜராத்தி
த்தக ேமயா ம்.	மனம்,	வாக் ,	ெசய்ைக	ஆகிய	இைவகள்	 ய்ைமயாக
இ க்கேவண் ம்	என்பேத	நான்	அைவகளிலி ந் 	அறிந் 	ெகாண்ட
கற்பைனகளா ம்.	ஆனால்	நான்	அதிகமாய்ப்	ப த் 	மகிழ்ச்சியைடந்த 	ஆங்கில
ல்கேள.	வாட்	என்பவர்	எ தி ள்ள	‘மன	வளர்ச்சி’	என் ம்	 ைலப்	ப த்ததில்,

எப்ப 	எ தேவண் ம்,	எ வதில்	நைட	எப்ப 	இ க்க	ேவண் ம்	என்ப
விளங்கிற் .	அதாவ ,	ஒ 	ெசால்ைலப்	பயன்ப த்த	ேவண் ய	இடத்தில்
ேதைவயில்லாமல்	பல	ெசாற்கைளப்	பயன்ப த்தாமல்	இ ப்ப ,	ெதளிவாக
எ வ 	ஆகிய	இைவகேள.	

—தாதாபாய்	ெநளேராஜி	(1904)	
(காங்கிரஸ்	கட்சியின்	 த்த	தைலவர்)	

கட ைளக்	காரணமாக	ைவத் 	இராசேகாபாலன்	என் 	ெபற்ேறார்	எனக் ப்
ெபயரிட்டனர்.	நாேனா,	பாரதிதாசன்	என் ம்	கனக	 ப் 	ரத்தினத்ைதக்
காரணமாக	ைவத் 	 ப் ரத்தின	தாசன்	என் 	ெபயர்	ைவத் க்	ெகாண்ேடன்.
இந்த	நீண்ட	ெபயைர	என்	நண்பர்கள்	யா ம்	 க்கவில்ைல.	நாேன	 ரதா	என்

க்கிைவத் க்	ெகாண்ேடன்.	

—கவிஞர்	 ரதா	(10-3-1958)	
	

கட ளின்	பைடப்பில்,	 ட்ைட	ஒன் தான்	கலப்படம்	ெசய்ய	 யாத	ஒ 	உண .
அதற் 	அத்தைகய	 	ஒன் 	அைமந்தி க்கிற ,	



—	கி ஷ்ணப்பா	(11-1-1958)	
( னியன்	உதவி	உண 	அைமச்சர்)	

1907-ஆம்	ஆண் 	 ச்ேசரியில்	கவி	 ப்பிரமணிய	பாரதியார்	வீட் ல்	என்
அரசியல்	வாழ் 	ெதாடங்கிய .	அப்ேபா 	என்	உடம்பிலி ந்த	ரத்தத்ைத	எ த்
ஒ 	வாக் தி	எ த் க்	ெகாண்ேடன்.	அன்ைறய	தினம்	பிரிட் ஷ்
அரசாங்கத்ைத	அழித்ேத	தீரேவண் ெமன் 	ைவராக்கியம்	ெசய் 	ெகாண்ேடன்.
அந்தக்	ெகாள்ைகயிலி ந் 	இ நாள்	வைரயி ம்	நான்	ந வியேத	கிைடயா .
அ ேவ	என 	ஒேர	ேநாக்கமாக ம்	இ ந்தி க்கிற .	

—டாக்டர்	P.	வரதரா 	நா 	(1-6-1947)	

(தம 	அ பதாம்	ஆண் 	விழாவில்)	

தைலவலிக்ேக ட	பல்ேவ 	மா ந் கள்	உண் .	சில	எரிச்சல்	த ம்;	சில
ளிர்ச்சியாய்	இ க் ம்.	ம ந் 	தட வதி ம்	பலவைக	உண்ேட!	ேவண் யவர்கள்

தடவினால்	வலிெயல்லாம்	பறந் ேபா ம்!	ேவ 	யாராவ 	தடவினால்,	பைழய
வலிேய	பரவாயில்ைல’	என் 	ெசால்லத்	ேதான் ம்.	என் ைடய	 ைற,	வலி	பறந்
ேபாகிற	மாதிரி	ெமல்லத்	ேதய்க்கிற	 ைற!	

—அறிஞர்	அண்ணா	(7-3-1967)	

1865-ஆம்	ஆண் 	ஜூைல	மாதம்	4-ஆம்	நாள்	சாயங்காலம்,	 கழ்ெபற்ற
காஞ்சி ரம்	பச்ைசயப்ப	 தலியார 	பள்ளிக் ட	சபா	மண்டபத்தில்	 யசைபக்
யா ம்	ேபாயி ந்ேதன்.	அவ்விடத்தில்	அேநக	கனவான்க ம்	பண் த ம்	 ,
சில	நாைளக் ன்	ெபங்க ரில்	ஒ 	பிராம்மண	சிேரஷ்டர்	 ம்பத்தில்	நடந்த
நர்	விவாகத்தின்	 க்தா	 க்த	 தலாகிய	விஷயங்கைளக்	 றித் ப்	பிரசங்கம்
நடந் 	ெகாண் க்கப்பட்ட	சமயத்தில்,	என 	 ல்லறி க்	ெகட் யி க்கிற
சங்கதிகைள ம்	அபிப்பிராயங்கைள ம்	நான்	அவ்விடத்தில்	எ த் ப்
ேபச யாமல்	ேபாய்விட்ட .	

ைசதா ரம்	காசி	வி வநாத	 தலியார்	(1870)	
நான்	சி 	ைபயனாய்	இ ந்தெபா 	சாப்பி வதற் 	 ன்	ெகாஞ்சம்	 ப்ப
வழக்கம்.	ஒ 	நாள்	வீட் ல்	சாராயம்	இல்ைல.	எதிரிலி ந்த	கைடயில்	ேபாய்க்

த் 	வ ம்ப 	என்ைன	அ ப்பினார்கள்.	எனக் 	அப்ெபா 	அங்ேக
ேபானதில்	ஏற்பட்ட	அவமானத்ைத ம்	ெவட்கத்ைத ம்,	ஒ 	ெபா ம்	மறக்க

யா .	அ 	ேபா ம்	ேபா ெமன் 	ஆய்விட்ட .	பிற்பா 	சாராயக்	கைடயில்
நான்	கால்	ைவத்தேத	கிைடயா .	

—தாதாபாய்	ெநளேராஜி	(1904)	



(காங்கிரஸ்	கட்சியின்	 த்த	தைலவர்)	
நான்	பள்ளிக் டத்தில்	ப த்த	காலத்தில்,	வாரத்திற் 	இரண் ைற	எண்ெணய்
ேதய்த் த்	தைல கி	வந்ேதன்.	எனக் 	இஷ்டம்	இ க்கிறேதா	இல்ைலேயா
ம்மா	இ க்கமாட்டார்கள்	என்	அம்மா.	என்	தைலயில்	எண்ெணையக்

ெகாட் வி வார்கள்.அதனால்	அப்ேபாெதல்லாம்	சரியாகேவ	தைல கி
வந்ேதன்.	ஆனால்	ெபா வாழ்வில்	ஈ பா 	ெகாண்ட	பிற ,	அப்ப 	 யவில்ைல.	

—அறிஞர்	அண்ணா	(19-2-1966)	
உயர்சாதிக்காரர்கேள	உங்கள்	ேபாக்ைக	மாற்றிக்	ெகாள் ங்கள்.	இன் ம்	பத்
ஆண் களில்	நீங்கள்	மாறவில்ைலயானல்,	எல்லா	தாழ்த்தப்பட்டவர்க ம்	 த்த
மதத்தில்	ேசரேவண் ய	நிைல	ஏற்ப ம்.	என்னப்	ெபா த்த	வைரயில்	நான்
த்தமதத்தில்	ேசர	ேவண் ய	உரிய	ேநரத்ைத	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் க்கிேறன்.	

—பசவலிங்கப்பா	(1973)	

எ த்தாளர்	உலகில்	நான்	யாைர ம்	விேராதித் க்	ெகாள்வதில்ைல.	என்ைன
யாராவ 	விேராதி	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் 	அவஸ்ைதப்பட்டால்	அதற் 	நான்
என்ன	ெசய்வ ?	

—கல்கி	
இப்ெபா 	இைளஞர்களாய்	இ ப்பவர்கள்தான்	நாைள	ெபரிேயார்களாக
ேவண் யவர்கள்.	இவர்கள்தான்	இன் ம்	சிலவாண் க ள்	நாட்ைட	ஆளப்
ேபாகிறவர்கள்.	தைலவர்களாய்த்	திகழப்	ேபாகிறவர்கள்.	கண்ணா 	தன்ைன
ேநாக் வார்	யாேரா,அவர்தம்	 கத்ைதக்	கள்ளங்கப ன்றிக்	காட் கின்ற .
அத்தன்ைமத்ேததான்	இைளஞர்க ம்,	அவர்கைள	நல்வழியில்	தி ப்ப
ேவண ெமன்றால்	தி ப்பலாம்.	தீயவழியில்	தி ப்ப	ேவண் ெமன்றால்
தி ப்பலாம்.அவர்கைள	அ ைம	வாழ்க்ைகயில்	அமிழ்த்த	ேவண் ெமன்றால்
அமிழ்த்தலாம்.	வி தைல	வழியில்	 த்த	ேவண் ெமன்றால்	 த்தலாம்.	ஒ
தாய்	வயிற்றில்	பிறந்த	ெநப்ேபாலியன்	அறி ள்ளவனானான்.	வீரன்னான்,	ஆனால்
அவன்	அண்ணன்	ேஜாசப்ேபா,	ேகாைழயானான்.	 டளனான்.	காரணம்	எண்ன?
ெநப்ேபாலியன்	க ப்பத்திலி ந்த	காலத் 	அவன்	தாயார்	வீரத்திறன்
நிகழ்ச்சிகைளப்	ப த் ,	அவ்வீரத்திறைனக்	க ப்பத்திலி ந்த	ெநப்ேபாலிய க்
ஏற்றினாள்.	ஆனால்	ேஜாசப்	க ப்பத்திலி ந்த	காலத்திேலா	அவள்	ேசாம்ேபறியாய்
இ ந்தாள்.	ஆைகயினாற்றான்	ெநப்ேபாலிய க் ம்,	ேஜாசப் க் ம்	அத் ைண
ேவற் ைம.	

—ேஜ.	எஸ்.	கண்ணப்பர்	(8-5-1927)	
(மாயவரம்	இைளஞர்	மாநாட் ல்)	



என்	தாய்	நிரம்ப	ெதய்வபக்தி	உள்ளவர்கள்	அெமரிக்கர்கள்	சந்திரனில்ேபாய்
இறங்கிய	ெசய்திையப்	பத்திரிைககளில்	ப க்கக்	ேகட் 	மிக ம்	கவைலப்பட் ப்
ேபானார்கள்.	என்ைனக்	 ப்பிட் 	“தம்பி	நாம்	வணங் ம்	சந்திரைன,	ஈஸ்வரன்
தைலயில்	உள்ள	சந்திரைன,அெமரிக்கர்கள்	 ட்ஸ்காலால்	மிதித் 	விட்டார்கேள!”
என் 	ெசால்லி	வ த்தப்பட்டார்கள்.	அவர்கைளச்	சமாதானப்	ப த்த	என்னால்

யவில்ைல.	
—ெதாழிலதிபர்	நா.மகாலிங்கம்	

நான்	சி 	ைபயனாக	இ ந்தேபா 	‘கிரிக்ெகட்’	விைளயா ேவன்.
அவ்விைளயாட் ல்	மிக ம்	ெகட் க்காரன்	என் 	எனக் ப்	ெபய ம்	உண் .	நான்
பள்ளிக் டத்தில்	ப த் க்	ெகாண் ந்தேபா ,	ெவயிைலக் ட	கவனியாமல்
மத்யானம்	சாப்பாட் ற்காக	வி ம்	அைரமணி	ேநரத்தில் ட	நாள்ேதா ம்
விைளயா வ 	வழக்கம்.	

—தாதாபாய்	ெநளேராஜி	(1901)	
(காங்கிரஸ்	கட்சியின்	 த்த	தைலவர்)	

நான்	பட லகில்	 ன் க் 	வர	ேநஷனல்	பிக்சர்ஸ்	ெப மாேள	காரணம்.
அவர்தான்	 ணிந் 	 தலாவதாகத்	தம் ைடய	பராசக்தி’	என்ற	படத்தில்
கதாநாயக க	ந க்க	என்ைன	ஏற்பா 	ெசய்தார்.	எனக் க்	 ட	அவ ைடய
ணி க் த்	ெதம் ட்ட	 மா	என்ற	கவைல	உள் ர	இ ந் 	வந்த .	

—ந கர்	சிவாஜிகேணசன்	(1-1-1957)	

ஆங்கிேலயைரய த் 	உறவாடாதி ந்த	தமிழ்ச்	சிங்கங்கள்;	நல் ர்	ஆ க
நாவலர்,	மாயவரம்	மீனாட்சி	 ந்தரம்	பிள்ைள,	வட ர்	இராமலிங்கப்	பரேதசியார்,
திரிசிர ரம்	 த் 	வீரக்	கவிராயர்.	இவர்கள்	ெகாஞ்சக்	காலத் க் 	 ன்தான்
ேதகவிேயாகமாயினர்.	இச்சிங்கங்களிடம்	கற் ச்	ெசால்லிகளாயி ந்தவர்கள்
இப்ேபா 	கலாசாைலகளில்	தமிழ்	 னிஷிகளாக	இ க்கிறார்கள்.	

—ேடவிட்	ேஜாசப்	(1897)	
(ராஜமந்திரம்	கல் ரிப்	ேபராசிரியர்)	

சமயப்	ப ப்ைப	ஆதரிப்பவர்க ள்	நான்	ஒ வன்.	டாக்டர்	அன்னிெபசன்ட்
ேதாற் வித்த	கல்வி	நிைலயங்களில்	நான்	பயின்றவன்.	அங் 	சமயப்	ப ப்
கட்டாய	பாட்மாக	இ ந் 	வந்த .	ஆைகயால்	சமய	அறிவின்	அவசியத்ைத	நான்
நன்கறிேவன்	இன் ம்அதன்ேதைவைய	உணர்கிேறன்.	

-ஸ்ரீபிரகாசா	(27-10-1956)	
( ன்னாள்	தமிழக	ஆ நர்)	
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